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ABSTRACT 

This study aims to determine: (1) the planning of academic supervision by the principal; (2) implementation of 

academic supervision in teachers' teaching abilities (planning, implementation, evaluation of teachers' 

teaching); (3) evaluation and follow-up of academic supervision by the principal; and (4) obstacles and efforts 

in academic supervision by the principal at the 19 Pulai District Elementary School (SD). Koto Tangah, Padang 

City. The research was conducted at SD Negeri 19 Pulai, Kec. Koto Tangah, Padang City. This study uses a 

quantitative approach. The population in this study were classroom teachers. The instruments used are closed 

questionnaires for classroom teachers, and document scrutiny guidelines for matters related to academic 

supervision. (1) Planning for academic supervision by the principal is included in the good category (95.7%). 

(2) The implementation of academic supervision by the principal in assisting teacher teaching planning is 

included in the fairly good category (68.8%), but in terms of preparing learning plans in groups it is classified 

as good (76.8%), the implementation of academic supervision in assisting the implementation of teaching 

teachers are included in the quite good category (60.6%). 

Key Word: Academic Supervision, Principal, Elementary School. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perencanan supervisi akademik oleh kepala sekolah; (2) 

pelaksanaan supervisi akademik dalam kemampuan mengajar guru (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi 

mengajar guru); (3) evaluasi dan tindak lanjut supervisi akademik oleh kepala sekolah; dan (4) hambatan serta 

upaya dalam supervisi akademik oleh kepala sekolah di Sekolah Dasar (SD)  Negeri 19 Pulai Kec. Koto 

Tangah Kota Padang. Penelitian dilakukan di SD Negeri 19 Pulai Kec. Koto Tangah Kota Padang. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah guru kelas. Instrumen yang 

digunakan adalah,  angket   tertutup   untuk   guru   kelas, dan  pedoman pencermatan dokumen untuk hal-hal 

yang berkaitan dengan supervisi akademik Hasil penelitian berdasarkan pendapat guru dan perolehan 

persentase rata-rata menunjukkan sebagai berikut. (1) Perencanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah 

termasuk dalam kategori  baik  (95,7%).  (2)  Pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah dalam 

membantu perencanaan mengajar guru termasuk dalam kategori cukup baik (68,8%), namun dalam hal 

penyusunan rencana pembelajaran secara kelompok tergolong baik (76,8%), pelaksanaan supervisi akademik 

dalam membantu pelaksanaan mengajar guru termasuk dalam kategori cukup baik (60,6%). 

Kata Kunci: Supervisi Akademik, Kepala Sekolah, SD. 

 

 

LATAR BELAKANG 

Pendidikan sedang mengalami berbagai perubahan yang cukup mendasar, terutama berkaitan dengan 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, manajemen, kurikulum, dan diikuti oleh perubahan 

teknis lainnya (Mulyasa, 2003: v). Adanya Manajemen Berbasis Sekolah yang merupakan wujud dari 

otonomi daerah dan desentralisasi  pendidikan  juga merupakan  pembaharuan  dalam  bidang 
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pendidikan yang terus dikembangkan oleh pemerintah melalui Depdiknas. Sumber Daya Manusia 

sangatlah penting untuk dikembangkan dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan 

(Mulyasa, 2005: 24). Proses pengembangan SDM dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan 

merupakan tuntutan dalam desentralisasi pendidikan. Dalam hal ini, guru memegang peranan utama 

dalam mencapai keberhasilan pendidikan dan salah satu tolok ukurnya dapat dilihat dari kinerja 

profesional guru, dan Kepala Sekolah. 

 

Kepala sekolah dan Guru merupakan komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan 

dikembangkan terus-menerus. Selain guru yang merupakan komponen pendidikan dalam 

implementasi MBS, kepala sekolah, merupakan penentu keberhasilan peningkatan kualitas 

pendidikan di sekolah yang diberi tanggung jawab untuk mengelola, mewujudkan visi misi, dan 

tujuan sekolah. Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa 

guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal, pendidikan 

dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai pengajar, guru harus terampil menyusun program mengajar 

untuk kurun tertentu, membuat persiapan dalam proses pembelajaran, menyiapkan alat peraga atau 

media pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, 

pengelolaan kelas dan sebagainya.   

 

Kepala Sekolah sebagai Kepala  lembaga di suatu sekolah memiliki peran yang cukup  besar dalam 

membina kemampuan guru dalam proses pembelajaran. Untuk membuat guru menjadi 

profesional tidak semata-mata hanya meningkatkan kompetensinya baik melalui pemberian 

penataran, pelatihan maupun memperoleh kesempatan untuk belajar lagi namun perlu juga 

memperhatikan guru dari segi yang lain seperti peningkatan disiplin, pemberian motivasi, pemberian 

bimbingan melalui bimbingan . Dijelaskan pula dalam Pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 1990 (Mulyasa, 

2003) bahwa Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, 

administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta 

pemeliharaan sarana prasarana. Oleh sebab itu Kepala Sekolah sebagai Kepala sekolah  harus  selalu  

mengadakan pemantauan dan bimbingan kepada guru-guru dalam upaya peningkatan 

profesionalisme guru.  

 

Kepala Sekolah dituntut memiliki kompetensi dalam membina sekolah dan guru-guru. Hal ini  sesuai  

dengan  Permendiknas  RI No. 13  Tahun  2007  tentang  Standar Kepala Sekolah  yang memiliki 

kualifikasi dan kompetensi. Kompetensi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud meliputi 

kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi sosial, dan 

kompetensi bimbingan . Suharsimi (2004: 7) menjelaskan bahwa Kepala Sekolah  lebih dekat dengan 

sekolah bahkan melekat pada kehidupan sekolah yang lebih banyak mengarahkan perhatiannya pada 

bimbingan  pengajaran/akademik. Kepala Sekolah merupakan supervisor yang sangat tepat karena 

Kepala Sekolah lah yang paling memahami seluk beluk kondisi dan kebutuhan sekolah yang 

diawasinnya.  

 

Kepala Sekolah dituntut melakukan fungsinya sebagai manajer sekolah dalam meningkatkan proses 

pembelajaran dengan melakukan bimbingan , membina, dan memberikan saran-saran positif kepada 

guru. Bafadal (2008: 46) mengemukakan bahwa bimbingan sebagai layanan bantuan profesional 

kepada guru guna meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan proses pembelajaran harus 

dilaksanakan secara efektif dan efisien. Bafadal (1992: 10) mengemukakan pula bahwa bimbingan  

akademik akan mampu membuat guru semakin profesional apabila programnya mampu 

mengembangkan dimensi persyaratan profesional/kemampuan kerja.  
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Oleh karena itu kegiatan bimbingan akademik dipandang perlu untuk meningkatkan profesionalisme 

guru dalam proses pembelajaran dan dengan perkembangan pendidikan yang semakin pesat, 

menuntut guru menjadi seorang yang berkembang pula di setiap tahunnya dan semakin profesional  

dalam  mengajar,  sehingga bimbingan akademik  perlu  dilakukan  secara efektif agar kekurangan-

kekurangan dari guru dapat segera diatasi dan kekurangan dari pelaksanaan bimbingan  juga 

dapat segera teratasi. Adanya keefektifan pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh Kepala 

Sekolah diharapkan memberi dampak terhadap terbentuknya sikap profesional guru. 

 

METODOLOGI 

Menurut Burhan (2009: 41), pendekatan penelitian dapat dibedakan atas beberapa jenis tergantung 

dari sudut pandangnya. Berdasarkan sudut pandang penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini 

menggunakan jenis pendekatan penelitian menurut jenis data yaitu: penelitian kuantitatif karena data 

berupa angka- angka dan menurut taraf pemberian informasi yaitu penelitian deskriptif karena 

merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status  gejala  

yang  ada  menurut  apa  adanya  pada  saat  penelitian  dilakukan.  

 

Berdasarkan pendapat tersebut, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

metode deskriptif, hasil penelitian ini akan dipersentasekan yang kemudian diberi  keterangan-

keterangan  sesuai  dengan  kriteria  yang  digunakan sebagai pedoman penelitian. 

 

HASIL PENELITIAN  

Perencanaan Bimbingan  Akademik oleh Kepala  Sekolah. Perencanaan  bimbingan   akademik  yang  

dilakukan  oleh  kepala  sekolah  di SDN 19 Pulai Kecamatan Koto Tangah   meliputi perumusan 

program, pengaturan jadwal bimbingan, penentuan teknik dan pendekatan bimbingan guna 

meningkatkan profesionalisme guru mengajar. Perumusan program meliputi penyusunan program 

semester dan tahunan, koordinasi program, penyusunan tujuan, sasaran bimbingan  akademik. 

Pengaturan jadwal bimbingan  akademik meliputi penyusunan jadwal dan koordinasi jadwal dengan 

guru. Penentuan teknik dan pendekatan bimbingan  akademik meliputi pemilihan teknik bimbingan  

akademik yang tepat, menetapkan langkah- langkah dalam pendekatan bimbingan  akademik. Secara 

keseluruhan data perencanaan bimbingan  akademik oleh Kepala Sekolah  di SDN SDN 19 Pulai 

Kecamatan Koto Tangah berdasarkan pedoman yang telah diuraikan terdiri dari 8 butir pertanyaan 

dengan jawaban “ya” dan “tidak” dan berisi pendapat guru mengenai perencanaan bimbingan  

akademik yang dilakukan oleh Kepala  sekolah. 

 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan bimbingan akademik yang 

dilakukan oleh Kepala Sekolah termasuk dalam kategori baik dengan perolehan data rata-rata 

sebesar 95,7% yang terletak dalam interval 76% - 100%. Pelaksanaan bimbingan akademik yang 

dilakukan oleh Kepala Sekolah membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di 

sekolah. Pelaksanaan bimbingan akademik oleh Kepala Sekolah terhadap kemampuan mengajar 

guru meliputi pelaksanaan bimbingan akademik dalam perencanaan mengajar guru, pelaksanaan 

mengajar guru, evaluasi mengajar guru. Pelaksanaan bimbingan akademik yang dilakukan oleh 

Kepala Sekolah meliputi hal-hal sebagai berikut. Pelaksanaan bimbingan akademik  oleh Kepala 

Sekolah dalam   perencanaan mengajar guru meliputi bimbingan dalam penyusunan silabus, 

pembuatan alat peraga, pembuatan metode pengajaram, mencari sumber pengajaran, merencanakan 

penilaian bagi peserta didik, bimbingan dalam perencanaan remedial, program pengayaan bagi 

peserta didik. Secara keseluruhan data pelaksanaan bimbingan akademik dalam perencanaan 

mengajar guru di SDN 19 Pulai Kecamatan Koto Tangah berdasarkan pedoman yang telah diuraikan 
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terdiri dari 8 butir pertanyaan dengan pilihan jawaban selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah.

  

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan  akademik  yang 

dilakukan oleh Kepala Sekolah dalam perencanaan mengajar guru termasuk dalam kategori 

cukup baik dengan rerata sebesar 68,8% terletak dalam interval 51% - 75%, namun dalam hal 

bimbingan penyusunan rencana pembelajaran secara kelompok sudah termasuk dalam kategori baik 

sebesar 76,8%. 

 

Evaluasi  dan  tindak  lanjut  bimbingan   akademik yang dilakukan  oleh Kepala Sekolah meliputi 

pelaksanaan analisis hasil evaluasi bimbingan , pelaporan hasil bimbingan , tindak lanjut bimbingan , 

dan pelaksanaan program tindak lanjut bimbingan . Secara keseluruhan data evaluasi dan tindak 

lanjut bimbingan  akademik oleh Kepala Sekolah  di SDN 19 Pulai kec. Koto Tangah  berdasarkan 

pedoman yang telah diuraikan terdiri dari 7 butir pertanyaan dengan pilihan jawaban selalu, sering, 

kadang-kadang, tidak pernah. 

 

Komponen pelaksanaan analisis hasil evaluasi bimbingan  dan program pengembangan guru melalui 

KKG merupakan persentase tertinggi terletak dalam kolom cukup baik. Hal ini diperkuat dengan 

jawaban Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa pelaksanaan evaluasi jarang dilakukan 

disebabkan karena kesibukan guru dan tidak ada waktu dalam melakukan evaluasi secara mendalam, 

hanya evaluasi dilakukan saat jam istirahat atau setelah upacara bendera. Selain itu pada program 

pengembangan guru, seminar lebih besar jumlahnya daripada KKG karena kadang jam pelaksanaan 

KKG mengganggu waktu mengajar guru sehingga guru tidak datang, sedangkan seminar guru 

diminati oleh guru untuk menambah  nilai  dalam  sertifikasi  guru.  Program  pengembangan  guru  

berupa lokakarya dan diklat, jarang sekali guru mengikuti program tersebut karena kesibukan guru 

itu sendiri dan Kepala Sekolah  melibatkan guru itu-itu saja dalam diklat sehingga keterlibatan guru 

dalam diklat dan lokakrya masih belum merata. 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari angket yang diisi oleh Kepala  sekolah, kendala yang dihadapi 

dalam bimbingan  akademik yang dilakukan oleh Kepala  diantaranya adalah sebagai berikut. Guru 

mempunyai pekerjaan yang padat dalam mengajar di kelas sehingga guru kurang perhatian 

terhadap bimbingan  yang dilakukan oleh Kepala  Waktu pelaksanaan bimbingan  kadang-kadang 

kurang dan tidak terjadwal yang disebabkan oleh kesibukan Kepala  dalam mengikuti acara-acara 

dinas dan pertemuan-pertemuan di luar sekolah. Sebagian Kepala Sekolah  merangkap tugas 

mengajar di kelas sehingga  kepala sekolah belum melaksanakan bimbingan akademik secara rutin 

yang mengakibatkan  pelaksanaan  bimbingan   akademik  belum  sepenuhnya  berjalan secara baik 

dan belum ada agenda khusus dalam pelaksanaan bimbingan  akademik. 

 

Pembahasan  

Hasil  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  kendala  yang dihadapi dalam pelaksanaan 

bimbingan  akademik diantaranya adalah banyaknya pekerjaan guru dan sibuknya kegiatan guru 

sehingga guru kurang perhatian terhadap pelaksanaan bimbingan  yang dilakukan oleh Kepala 

Sekolah  dan kadang waktu pelaksanaan bimbingan  kurang dan tidak terjadwal yang disebabkan 

kesibukan Kepala Sekolah  sedangkan guru yang dibimbingan  sangat banyak sehingga terkadang 

pelaksanaan bimbingan  belum merata ke semua guru. Selain itu, padatnya kegiatan kepala   sekolah   

menyebabkan  kepala  sekolah belum melaksanakan bimbingan  akademik secara rutin kepada guru 

dan sebagian Kepala Sekolah  mempunyai tugas mengajar di kelas, sehingga pelaksanaan bimbingan  

akademik belum sepenuhnya berjalan secara baik dan belum ada agenda khusus dalam pelaksanaan 

bimbingan  akademik. Menurut peneliti berdasarkan penelitian yang dilakukan, kendala  yang 
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ditemukan  dalam  pelaksanaan  bimbingan  akademik yang  dilakukan  oleh  Kepala Sekolah  adalah 

intensitas waktu pelaksanaan bimbingan kurang sedangkan pekerjaan sekolah sangat banyak 

sehingga pelaksanaan bimbingan akademik cenderung dilakukan dengan pendekatan pribadi secara 

klinis bila ada guru yang mengalami kesulitan saja. Meskipun tidak semua kompinen di bimbingan 

dengan cara demikian, namun sebagian besar komponen dalam proses pembelajaran dibimbingan 

secata spontanitas. Selain itu, perlu adanya deskripsi tugas yang jelas sehingga guru akan lebih  

memahami  pelaksanaan  bimbingan   akademik  yang  dilakukan  oleh  Kepala  sekolah. 

 

Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepala Sekolah  

dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Upaya yang dilakukan oleh masing-masing sekolah 

beragam, diantaranya adalah mempergunakan waktu istirahat atau waktu luang untuk rapat 

membahas permasalahan yang dihadapi oleh guru dan kepala sekolah melakukan pendekatan  

langsung  secara  individu melalui  percakapan   pribadi  kepada  masing-masing  guru  dalam  

melaksanakan bimbingan akademik.  

 

Kesimpulan dan Saran  

Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan  sebagai berikut. Perencanaan  

bimbingan   akademik  oleh  kepala  sekolah  di  SDN 19 Pulai    dalam kategori baik (95,7%). 

Pelaksanaan bimbingan  akademik oleh Kepala Sekolah  di SDN 19 Pulai   Kecamatan Koto Tangah  

dalam perencanaan mengajar guru termasuk kategori cukup baik (68,8%), pelaksanaan mengajar 

guru dalam kategori cukup baik (60,6%), dan evaluasi mengajar guru dalam kategori cukup baik 

(59,9%). Evaluasi dan tindak lanjut bimbingan  akademik oleh Kepala Sekolah  di SDN 19 Pulai 

Kecamatan Simalanggandalam kategori cukup baik (58,9%). Kendala yang dihadapi dalam 

bimbingan  akademik adalah guru kurang perhatian terhadap pelaksanaan bimbingan  yang 

dilakukan oleh Kepala Sekolah  karena kesibukan dari masing-masing guru. Selain itu, jadwal 

kegiatan Kepala Sekolah  yang padat sehingga pelaksanaan bimbingan  akademik belum sepenuhnya 

berjalan secara baik. Kendala ini dapat diatasi dengan Kepala Sekolah  melakukan pendekatan 

langsung dalam menbimbingan  guru pada jam istirahat atau bila ada waktu luang. 

 

Saran 

Berdasarkan  kesimpulan  penelitian  di  atas,  maka  peneliti  mengemukakan beberapa saran 

sebagai berikut. Bagi Kepala  Sekolah, dalam upaya peningkatan kualitas atau profesionalisme guru, 

sebaiknya Kepala Sekolah  lebih melakukan pembinaan kepada guru sebagai bentuk pengembangan 

guru dengan cara mengirimkan guru-guru untuk ikut serta dalam pelatihan, diklat, seminar maupun 

lokakarya secara bertahap dan teratur. Dengan kegiatan tersebut diharapkan guru lebih mampu 

meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan proses pembelajaran mulai dari perencanaan 

sampai evaluasi mengajar sehingga proses pembelajaran yang dilakukan dapat mencapai hasil sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan. Intensitas pelaksanaan bimbingan  akademik oleh Kepala Sekolah  

lebih ditingkatkan, misalnya dengan melaksanakan kunjungan kelas secara teratur dalam 

membimbing pelaksanaan mengajar guru agar di tahun-tahun mendatang tercapai tingkat yang lebih 

baik dari pelaksanaan bimbingan  akademik. 
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ABSTRACT 

This research is motivated by the low value of mathematics learning outcomes for class VII 2 students at SMP 

Negeri 3 Pasaman. The average class VII 2 in mathematics is still relatively low at 56.54. This is because class 

VII 2 students are still relatively weak in calculating math quickly. It is also difficult for class VII 2 students to 

count and practice questions too rarely. There is also no preparation of students for learning mathematics, 

making it difficult for students to absorb the material. The use of the Number Head Together (NHT) learning 

model can be used as a solution to the problems above. This type of research is Classroom Action Research 

(CAR) with the steps of planning, implementing, observing, and reflecting which is carried out in two cycles. 

The results of the study showed that the Number Head Together (NHT) learning model in class VII 2 SMP 

Negeri 3 Pasaman, West Pasaman Regency, could improve mathematics learning outcomes in data presentation 

materials. The increase in students who complete learning can be seen from the first cycle of students who 

complete as many as 11 students or 42.31% and those who have not completed 15 students or 57.69% with a 

class average of 58.65, cycle II students who complete as many as 23 students or 88.46% and 3 students who 

have not completed or 11.54% with a class average of 76.73. The criteria for class completeness were achieved 

in the second cycle with the percentage of completeness 88.46%. 

Key Word: Learning Outcomes; Mathematics; Data Presentation and NumberHead Together (NHT). 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya nilai hasil belajar matematika siswa kelas VII 2 di SMP Negeri 3 

Pasaman. Nilai rata-rata kelas VII 2 ini pada mata pelajaran matematika masih tergolong rendah yakni 56,54. 

Hal ini dikarenakan siswa kelas VII 2 masih tergolong lemah dalam menghitung cepat matematika. Siswa 

kelas VII 2 untuk menghitung juga susah dan juga berlatih soal juga jarang. Persiapan siswa untuk 

pembelajaran matematika juga tidak ada sehingga membuat siswa susah untuk menyerap materi. Penggunaan 

model pembelajaran Number Head Together (NHT) dapat dijadikan solusi dari permasalahan di atas. Jenis 

penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan langkah perencanaan, pelaksanaan, observasi, 

dan refleksi yang dilaksanakan dengan dua siklus. Hasil penelitian menunjukan bahwa model pembelajaran 

Number Head Together (NHT) pada siswa kelas VII 2 SMP Negeri 3 Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika materi penyajian data. Peningkatan siswa yang tuntas belajar ini dapat 

dilihat dari siklus I siswa yang tuntas sebanyak 11 siswa atau 42,31% dan yang belum tuntas 15 siswa atau 

57,69% dengan rata-rata kelas 58,65, siklus  II siswa  yang tuntas  sebanyak  23  siswa  atau 88,46% dan  

yang belum tuntas 3 siswa atau 11,54% dengan rata-rata kelas 76,73. Kriteria ketuntasan kelas tercapai pada 

siklus II persentase ketuntasannya 88,46%. 

Kata Kunci: Hasil Belajar; Matematika;  Penyajian  Data  dan  NumberHead Together (NHT). 
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LATAR BELAKANG 

Matematika merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang cara berhitung atau mengukur sesuatu 

dengan angka, simbol atau jumlah. Matematika tak lepas dari kehidupan sehari-hari baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Perannya sangat dibutuhkan karena matematika sendiri  itu  sering  

disebut sebagai ratu dan pelayanan ilmu. Menurut Kursini, dkk (2014:1.5) matematika disebut 

sebagai ratunya ilmu karena matematika merupakan ilmu yang mandiri, tanpa bantuan ilmu lain 

matematika dapat tumbuh dan berkembang untuk ilmunya sendiri. 

 

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan 

siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai 

tujuan tertentu.  

 

Setelah wawancara dengan guru mata pelajaran matematika bahwa proses pembelajaran matematika 

yang berlangsung di SMP Negeri 3 Pasaman, siswa belum bisa berhitung cepat dan minat siswa untuk 

belajarnya rendah. Belum bisa berhitung cepat ditunjukkan melalui pertanyaan guru pada siswa 

tentang perkalian maupun pembagian. Minat siswa untuk belajar rendah bisa dilihat dari persiapan 

siswa untuk pembelajaran matematika itu tidak ada. dalam proses pembelajaran, siswa susah 

menyerap materi pembelajaran matematika. Apalagi dengan model dan metode Kurikulum 2013, 

untuk mencari sesuatu permasalahan mereka belum bisa. Sehingga, di kelas ini belum begitu 

menerapkan model dan metode Kurikulum 2013 seperti metode ceramah.  

 

Menurut guru mata pelajaran matematika di kelas VII 2 SMP Negeri 3 Pasaman , Metode yang 

digunakan untuk mata pelajaran matematika masih banyak menerapkan metode ceramah dan diskusi. 

Namun, kadang siswa juga diberi diskusi kelompok setiap kelompoknya terdiri 4 sampai 5 siswa. 

 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman 

dalam merencanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Menurut Suprijono dalam Jumadi (2017:3) 

model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang digunakan termasuk di dalamnya tujuan- tujuan 

pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan 

kelas. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. sehingga proses pembelajaran matematika di SMP Negeri 3 Pasaman, 

belum sejalan dengan proses pembelajaran yang membuat siswa harus berperan aktif dalam proses 

pembelajaran. 

 

Banyak faktor yang memengaruhi proses pembelajaran di kelas. Mulai dari dasar menghitung, jarang 

berlatih soal, dan minat siswa yang rendah. Namun, faktor permasalahan yang terjadi dikelas tidak 

semuanya kesalahan  dari  siswa.  karena proses  pembelajaran  disini  masih  banyak menggunakan 

metode ceramah dan diskusi, memungkinkan menyebabkan siswa belum bisa mengembangkan 

berpikir kritisnya. 

 

Salah satu model pembelajaran yang tepat untuk diterapkan sebagai tindakan solusi dari 

permasalahan di atas adalah model pembelajaran Number Head Together (NHT).   Hal ini karena 

penulis mengambil pengertian menurut Rahayu dalam  Susanto  (2014:227) Number Head Together 

(NHT) adalah suatu model pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada aktivitas siswa 

dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya 

dipresentasikan di depan kelas.  
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Penulis mengambil solusi model ini karena siswa dituntun untuk aktif dalam pembelajaran  

dimana siswa dibentuk menjadi kelompok kecil yang terdiri dari empat orang siswa yang masing- 

masing siswa diberi nomor kepala sehingga setiap siswa memiliki nomor kepala yang berbeda dalam 

satu kelompok, setelah itu guru memberikan pertanyaan kepada setiap kelompok dan mereka berpikir 

bersama serta meyakinkan setiap anggotanya bahwa mereka mengetahui jawaban tersebut, 

selanjutnya guru menyebut satu nomor dan yang memiliki nomor tersebut dari setiap kelompok 

berdiri untuk menyiapakan jawaban. Bagusnya untuk kelas ini  adalah  memberikan  motivasi  untuk  

siswa percaya diri dalam menjawab pertanyaan dari guru. sehingga siswa aktif dalam diskusi  

kelompok  karena  merasa  bahwa  siswa  akan  mendapat bagian   untuk   menjawab   pertanyaan   

guru.  Maka penulis putuskan perbaikan   proses   dan   hasil   pembelajaran   dengan   penerapan   

model  pembelajaran   Number   Head   Together   (NHT)   pada   mata   pelajaran matematika 

materi penyajian data. 

 

METODOLOGI 

Peneliti mengambil langkah yang sesuai dengan  penelitian tindakan kelas untuk menerapkan 

model pembelajaran Number Head Together (NHT). Tindakan yang akan dilakukan yaitu 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran  Number Head 

Together (NHT). dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, selama ini pembelajaran matematika di 

kelas belum menerapkan model pembelajaran/metode yang menunjang Kurikulum 2013   karena 

siswa belum bisa mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran/metode 

tersebut. Pada saat wawancara dengan guru mata pelajaran matematika, bahwa masih  banyak  siswa  

yang kurang minat dengan mata pelajaran matematika karena banyak yang menganggap 

matematika susah. sehingga perlu dilanjutkan tindakan pada siklus . 

 

HASIL PENELITIAN  

Siklus I  

Berdasarkan data bahwa dari jumlah siswa kelas VII 2 SMP Negeri 3 Pasamana  yakni 26 siswa 

menunjukkan siswa yang sudah tuntas belajar (mencapai KKM) terdapat 11 orang 42 31, sedangkan 

siswa yang belum tuntas belajar terdapat 15 orang 57 69. Serta persentase ketuntasan klasikal yang 

di  capai  dalam  siklus  I  hanya  42 31.  Karena persentase yang diharapkan peneliti adalah 85, dan 

persentase tersebut masih jauh di bawah harapan peneliti maka peneliti harus  melanjutkan tindakan 

penelitian siklus II. 

 

Siklus II 

Berdasarkan data bahwa dari jumlah siswa kelas VII 2 SMP Negeri 3 Pasamana  yakni 26 siswa 

menunjukkan siswa yang sudah tuntas belajar (mencapai KKM) terdapat 23 orang 88 46  sedangkan 

siswa yang belum tuntas belajar terdapat  3  orang 11 54. Serta persentase ketuntasan klasikal yang 

di capai dalam siklus II adalah 88 46 . Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa proses 

pembelajaran pada siklus II  dianggap  tuntas  karena  telah  mencapai  kriteria  ketuntasan klasikal 

yang peneliti harapkan  yaitu 85 dari jumlah siswa yang  mendapat  nilai  di  atas  KKM.  Oleh 

karena  itu,  proses pembelajaran di berhentikan  karena di anggap sudah berhasil.  siklus  II  

semakin  meningkat  sehingga  untuk  pengamatan  siswa pada sikus II sudah masuk kategori baik. 

 

Pembahasan 

Setelah  melakukan  penelitian  terhadap  siswa  kelas  VII  B  SMP Negeri 3 Pasaman pada siklus I 

dan siklus II diperoleh data nilai hasil belajar matematika dengan menggunakan model pembelajaran 

Number Head Together (NHT). hasil belajar siswa kelas VII 2 SMP Negeri 3 Pasaman . Peningkatan 

yang terjadi pada siswa kelas VII 2 terlihat  baik  pada  setiap  siklus.   
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Pada  siklus  I  rata-rata  menjadi  58,65 dengan 11 siswa (42,31%) yang tuntas dan 15 siswa 

(57,69%) yang belum tuntas.  Dari data tersebut, sudah  terdapat  peningkatan  terhadap  hasil belajar 

siswa namun, peningkatan tersebut belum memenuhi kriteria ketuntasan yang ditetapkan oleh 

peneliti sehingga perlu dilanjutkan tindakan siklus II.dan  selanjutnya  pada  siklus  II  rata-rata  

76,73  dengan  23  siswa (88,46%) yang tuntas dan 3 siswa (11,54%) yang belum tuntas. Dari data 

tersebut sudah memenuhi kriteria ketuntasan yang ditetapkan oleh peneliti yaitu ≥85% sehingga 

penelitian diberhentikan. 

 

Model pembelajaran Number Head Together (NHT) yang diterapkan pada siswa kelas VII 2 SMP 

Negeri 3 Pasaman  mengalami peningkatan hasil belajar matematika pada materi penyajian data. Nilai 

evaluasi siswa pada siklus I adalah 42,31% dan siswa yang tuntas adalah 11 siswa. Nilai 

evaluasi siswa pada siklus II meningkat mencapai 88,46% dan siswa yang tuntas adalah 23 siswa. 

Berdasarkan data tersebut, penelitian tindakan kelas di berhentikan karena telah memenuhi kriteria 

ketuntasan klasikal yang ditetapkan oleh peneliti yaitu ≥85% dari jumlah siswa yang mendapatkan 

nilai di atas KKM. 

 

Simpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  SMP   Negeri 3 Pasaman  , dapat disimpulkan 

sebagai berikut: Penerapan model pembelajaran Number Head Together (NHT) dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika materi  penyajian data pada siswa kelas VII 2 SMP Negeri 3 Pasaman  

tahun ajaran 2018/2019. Peningkatan hasil belajar siswa dapat dibuktikan dari sebelum peneliti 

melakukan tindakan di kelas 76,92% siswa mendapatkan nilai di bawah KKM selanjutnya pada 

siklus I siswa yang tuntas ada 11 siswa dengan persentase ketuntantasan 42,31%. Pada siklus II 

siswa yang tuntas  bertambah  menjadi  23  siswa  dengan  persentase  ketuntasannya 88,46%. 

Kriteria ketuntasan yang diharapkan peneliti tercapai pada siklus II dengan persentase 88,46% dan 

siswa yang tuntas adalah 23 orang. Demikian penelitian ini dinyatakan berhasil. 

 

Saran 

Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  maka  dapat  dikemukakan  saran sebagai berikut: Bagi peneliti. 

kepada peneliti selanjutnya, bagi yang akan menggunakan model pembelajaran Number Head 

Together (NHT), meskipun dalam bidang yang berbeda atau yang sama diharapkan untuk lebih 

kreatif di dalam mengembangkan model tersebut agar kelak dapat meningkatkan kembali hasil 

belajar siswa. Bagi siswa, bagi siswa, agar siswa dapat lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran Number Head Together (NHT), serta lebih menghormati ketika 

guru sedang menjelaskan di depan kelas. Bagi guru, guru adalah orang tua siswa di sekolah. guru 

berkewajiban mencerdaskan siswa nya di sekolah. Harapannya guru dapat lebih kreatif didalam 

mengajar mata pelajaran matematika serta sering- sering lah untuk menerapkan model pembelajaran 

yang menunjang kurikulum 2013 ini. Bagi pihak madrasah/sekolah. Kepada pihak sekolah, baik 

kepala sekolah maupun staff lainnya selalu memberi masukan, dorongan, untuk para guru lainnya 

dan tidak harus guru mata pelajaran matematika agar menggunakan model pembelajaran yang 

menunjang kurikulum 2013 serta pembelajaran yang aktif dan kreatif. 
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ABSTRACT 

This study aims to overcome the problem of low student learning outcomes in the subject of Nail Art Using 

Plastic Nails Class XI Skin Beauty Management at Vocational High School (SMK) Negeri 3 Bandar Lampung in 

the 2017/2018 Academic Year by using the Creative Problem Solving learning model. (CPS). This Classroom 

Action Research was carried out in two cycles, with the research subjects being students of class XI Skin Beauty 

Management, the number of students was 30 students. Based on this research data classically 85% has 

exceeded the predetermined complete value. These findings can be concluded: Creative problem solving 

methods using plastic nails can improve student achievement. Meanwhile, learning outcomes can be concluded: 

there is a significant increase in learning achievement occurred from cycle 1 meeting 1,2 and cycle II meeting 

3,4 both individually and in groups consisting of 30 students during PBM, namely from 73% (22 students) to 

93% (28 students), from 90% (27 students) to 93% (28 students) showed an increase in student achievement, so 

the results showed an increase in learning outcomes: students' skills and abilities in practicing Nail Art using 

plastic nails increased, with a very good category 

Key Word: Learning Outcomes, Plastic Nail Art, Creative Problem Solving (CPS) 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mengatasi permasalahan masih rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran Rias 

Kuku (Nail Art) Menggunakan Kuku Plastik Kelas XI Tata Kecantikan Kulit di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) Negeri 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan menggunakan model  pembelajaran 

Creatif Problem Solving (CPS). Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus, dengan subyek 

penelitian adalah siswa kelas XI Tata Kecantikan Kulit, jumlah siswa sebanyak 30 siswa. Berdasarkan data 

penelitian ini secara klasikal ≥ 85% sudah melebihi nilai tuntas yang sudah di tentukan , Hasil temuan ini dapat 

disimpulkan: Metode Creatif problem solving dengan menggunakan kuku plastik dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa Sedangkan untuk hasil belajar dapat disimpulkan: adanya peningkatan prestasi belajar yang 

signifikan terjadi dari siklus 1 pertemuan 1,2 dan siklus II pertemuan 3,4 baik secara individu maupun kelompok 

terdiri dari 30 siswa selama PBM yaitu dari 73% (22 siswa ) menjadi 93% (28 siswa), dari 90% (27 siswa) 

menjadi 93% (28 siswa) ini menunjukkan adanya peningkatan prestasi hasil belajar siswa maka hasil penelitian 

menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar: ketrampilan dan kemampuan siswa dalam melakukan praktik 

Rias Kuku (Nail Art) menggunakan kuku plastik  meningkat, dengan kategori sangat baik  

Kata Kunci :  Hasil Belajar, Rias Kuku (Nail Art) Kuku Plastik, Creatif  Problem Solving (CPS) 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah  

Perkembangan indusri kreatif  diera globalisasi  saat ini telah mengeksplorasi  barbagai macam tata 

rias mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Ketatnya persaingan pada industri tata rias 

modern mengharuskan setiap sekolah Pariwisata khususnya jurusan tata kecantikan kulit dituntut  

dapat menghasilkan ahli tata rias yang berkualitas. Untuk meningkatkan keahlian di bidang tata rias 

diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Berdasarkan UNDP (2011: 3) kualitas 

sumber daya manusia Indonesia berada di bawah sumber daya manusia Negara ASEAN lainnya, yaitu 

posisi  Negara Indonesia terletak pada urutan ke 44 tahun 2011  turun  menjadi urutan 46 tahun 2012 

dari 142  negara.  Daya saing pendidikan Indonesia rendah dibandingkan  dengan negara-negara 

ASEAN  lainnya seserti singapura , Malaysia dan Thailand.  

 

Daya saing pendidikan ini merupakan salah  satu indikator penting yang menggambarkan rendahnya 

mutu  pendidikan di Indonesia terutama rendahnya Sumber Daya Manuasia (SDM) berpengaruh 

langsung terhadap kualitas pendidikan setiap peserta didik. Semakin baik kualitas sumber daya 

manusia  khususnya guru praktik maka akan semakin baik kualitas pendidikan yang dihasilkan. 

 

Berdasarkan fakta rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia  perlu upaya untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu upaya 

untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, seperti dikemukakan Naisbitt, 

sebagaimana dikutip oleh Soviawati (2011: 1) “Education and training must to be a major priority; 

they are the keys to maintaining competitiveness.” Berdasarkan penelitian Putra, sebagaimana dikutip 

oleh Soviawati (2011: 1), juga menunjukkan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan sumber daya manusia adalah meningkatkan kualitas pendidikan yang berfokus pada 

kemampuan berpikir siswa. Semua kurikulum yang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah adalah 

pelajaran yang diharapkan mampu meningkatkatkan kemampuan peserta didik di SMK. 

 

Mata pelajaran Rias kuku adalah salah satu dari mata pelajaran produktif yang harus dikuasai oleh 

peserta didik kelas XI .Mata pelajaran ini diberikan kepada peserta didik SMK kelompok pariwisata 

jurusan Tata kecantikan Kulit kelas XI semester 1, dan masuk dalam kompetensi 1 Merawat tangan 

dan rias Kuku serta kompetensi ke 2 Merawat kaki dan rias kuku 

 

Melihat kenyataan perkembangan dunia tata rias modern saat ini telah mengalami eksplorasi 

diberbagai cabang tata rias,salah satunya adalah rias kuku . Seni Rias kuku atau lebih sering disebut 

dengan istilah Nail Art merupakan tindakan untuk memperindah kuku  dengan memberikan lukisan 

atau hiasan secara langsung diatas kuku maupun menggunakan kuku plastik yang sesuai dengan 

ukuran kuku custumer, dihiasi dengan batu-batuan unick, acrylic dan stiker nail art.  Hasil karya rias 

kuku  memerlukan  suatu keterampilan ketekunan, kreatifitas, teknik dan sarana prasarana yang 

memadai.  Bidang kuku  yang kecil harus di rias sedemikian rupa untuk menghasilkan rias kuku yang 

maksimal . Kriteria penilaian pada rias kuku adalah : keserasian bentuk, keserasian warna,proses 

pengerjaan dan kerapihan. Pada kenyataannya peserta didik 

 

SMK Negeri 3 Bandar Lampung masih kesulitan untuk mendapatkan hasil karya rias kuku  sesuai  

yang diharapkan ini dibuktikan dengan masih rendahnya nilai  rias kuku adalah 73 dari 31 siswa nilai 

tersebut masih belum maksimal karena nilai KKM  76. Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya 

motivasi   rias kuku  yang disebabkan oleh: Bahan praktik yang kurang mendukung sebab selama ini 

peserta didik masih menggunakan kuku jari teman atau model yang asli dimana ukuran kukunya 

pendek karena peraturan di sekolah yang melarang peserta didik  memanjangkan kuku sehingga 
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eksplorasi untuk membuat karya yang sesuai pasar masih sangat terbatas. Terbatasnya Kreatifitas 

peserta didik yang disebabkan oleh  peserta didik yang belum mempunyai dasar ketrampilan yang 

memadai dalam membuat desain rias kuku karena rias kuku merupakan materi yang baru pertama kali 

diberikan pada kelas XI, sehingga peserta didik belum dapat menemukan teknik yang tepat untuk 

membuat hasil yang sempurna. Belum dapat menemukan alat sederhana yang dapat membantu 

mengatasi kesulitan peserta didik ketika mengoleskan nail polish/cat kuku. Masih sulitnya 

mendapatkan  alat, bahan dan kosmetik yang tersedia di toko -toko kosmetik yang menjual 

perlengkapan nail art khusunya di Bandar  Lampung  

 

Untuk meningkatkan  prestasi  belajar dalam kompetensi rias kuku   pada peserta didik kelas XI  

semester 1  adalah: Menggunakan bahan praktik kuku plastik yang ukuranya lebih panjang sebagai 

pengganti kuku asli  karena kuku  asli sangat pendek sehingga terbatas untuk diberi hiasan. Untuk 

meningkatkan prestasi belajar rias kuku (nail art) peneliti menggunakan Model pembelajaran cps 

dengan menggunakan teknik diharapkan peserta didik dapat  menemukan  teknik sendiri dalam 

mengatasi  masalah pada proses rias kuku.        

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah, beberapa  permasalahan yang dirumuskan  adalah 

sebagai berikut. Bagaimana penggunaan metode pembelajaran  creative problem solving  (CPS) dapat 

meningkatkan prestasi dan  belajar rias  kuku (Nail Art)  pada peserta didik kelas XI Semester 1  

Kecantikan kulit Th 2017/2018? Bagaimana penerapan pembelajaran model cps dapat meningkatkan 

penyelesaian masalah pada siswa  kelas XI  Kecantikan kulit Th 2017/2018? 

 

Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan permasalahan diatas  maka dapat di rumuskan tujuan penelitian  sebagai  berikut :  

Untuk  menjawab  penggunaan bahan Kuku plastik terhadap  prestasi belajar siswa pada standar 

kompetensi rias kuku (nail art)  pada peserta didik kelas XI semester 1  Tata Kecantikan Kulit Tahun 

ajaran 2017/2018. Untuk menjawab pengaruh penerapan pembelajaran metode creative problem 

solving terhahadap peningkatan dan hasil belajar rias kuku peserta didik kelas  XI semester 1 

Kecantikan Kulit Tahun ajaran 2017/2018 

 

METODE  PENELITIAN 

Subyek penelitian, kompetensi keahlian Tata kecantikan Kulit Kelas XI Tahun pelajaran 2017/2018 

yang berjumlah 30 peserta didik, semua berjenis kelamin perempuan. Penelitian dilakukan di SMK 

Negeri 3 Bandar Lampung  yang beralamat di JL. Cut Mutia No. 21  sumur batu kelurahan gulak 

galik teluk betung utara Bandar Lampung Propinsi Lampung kode pos 352114. Penelitian dilakukan 

pada semester 2 ( genap) Tahun pelajaran 2017/2018 selama kurang lebih 3 bulan antara bulan april 

sampai dengan bulan Juni. 

 

Terkait dengan permasalahan ini, sumber data yang digunakan berasal dari hasil dan observasi secara 

sistematik selama pelaksanaan siklus pertama sampai dengan siklus kedua. hasil evaluasi dari hasil 

wawancara guru pengamat (observasi). Sumber data guru berasal dari lembar observasi aktivasi oleh 

guru observer (teman sejawat). Sumber data dokumen berasal dari data awal hasil tes, hasil 

pengamatan, catatan lapangan selama proses pembelajaran dan hasil fioto. Sumber data ini didapatkan 

dari catatan selama proses pembelajaran. Tehnik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan 

teknik tes dan non tes.Teknik non tes yang di gunakan observasi, wawancara, angket, dokumentasi  

dan  tes. Alat pengumpul data yang diperlukan berupa butir soal, tes kembar pengamatan dan butir 

soal wawancara. Validasi data, sebelum  butir soal tes digunakan terlebih dilakukan validasi untuk 
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mendapatkan data yang bias diukur dan konsisten , hasil penelitian.Tes validasi yang dilakukan adalah 

validasi isi  (conten validity) sebuah tes di katakan mempunyai validasi  jika menunjukkan item-item 

dan dalam tes mencakup keseleruhuan kawasan ini yang akan diukur (sertifikasi guru SD, 2011 : 36) 

 

Proses pembelajaran, observasi dan wawancara yang divalidasi datanya melalui triangulasi yaitu : 

sumber data yang berasal dari beberapa sumber melalui kolaborasi dengan teman sejawat sebagai 

observer dan triangulasi metode jalan menggunakan peneliti atau pengamat lain untuk pengecekan 

derajat kepercayaan data, dengan memnggunakan beberapa teknik atau alat pengumpulan data. 

 

Analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut: Data hasil tes dianalisis dengan cara : Penskoran 

tanpa koreksi yaitu : pemberian skor 10 pada setiap butir soal yang dijawab benar dan diberi skor 0 

untuk setiap butir tes yang dijawab salah. 

 

Indikator Keberhasilan  

Sesuai dengan judul  PTK : Peningkatan hasil belajar Rias kuku dengan Metode CPS (Creatif Problim 

Solving) Menggunakan kuku Plastik Pada kelas XI kecantikan kulit  SMK Negeri 3 Bandar Lampung  

Tahun Pelajaran 201272018, Maka indikatornya sebagai berikut: Peningkatan hasil belajar rias kuku 

dengan metode pembelajaran CPS (Creativ problem solving) dapat meningkatkan kriteria sekurang-

kurangnya baik. Peserta didik  dapat mencari penyelesaian masalah rias kuku dengan metode CPS 

(creative problem solving) sekurang-kurangnya baik. 85% peserta didik kelas XI Tata Kecantikan 

Kulit SMK Negeri  3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018 mengalami ketuntasan belajar 

klasikal sebesar  > 76 dalam pembelajaran Rias kuku. Aktifitas guru dalam pembelajaran Rias Kuku 

menggunakan model pembelajaran CPS (Creativ Problim Solving) meningkat dengan kriteria 

sekurang-kurangnya baik. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pemelitian Tindakan Kelas yang peneliti laksanakan dari pengumpulan data hingga, lembar 

observasi, pedoman wawancara dan angket maka model pembelajaran Creatif Problim Solving ( CPS) 

untuk meningkatkan prestasi belajar  rias kuku pada siswa kelas XI Tata kecantikan kulit SMK  

Negeri 3 Bandar Lampung Tahun ajaran 2017/2018 dinyatakan berhasil dengan penjelasan selama 

PTK  dilakasanakan yaitu : Peningkan prestasi belajar rias kuku pada siswa kelas XI kecantikan kulit 

menggunakan model pembelajaran creatif  problem solving cenderung meningkat.  seperti pada tabel 

di bawah ini : 

                  Tabel Meningkatkan Prestasi Belajar  dengan CPS 

No Prosentase 

 

 

 

Kriteria peningkatan 

prestasi belajar 

Jumlah Peserta ∑  siswa 

Siklus 1 Siklus II 

P1 P2 P1 P2 

1  90- 100 % Tuntas, amat baik -   5   5 16 

2  80-  90 % Tuntas,baik 11 15 15 14 

3  75-  79  % Tuntas ,cukup 8  8 10 10 

4 ≤  -  74  % Belum tuntas, kurang baik 11  2 - - 

                                                         jumlah 30 30 30 30 

                                      

Dari hasil siklus I sampai siklus II terdapat peningkatan jumlah siswa yang mampu dengan baik sekali 

mengalami peningkatan mulai dari 0,5,5,16. Sehingga di akhir  siklus ll sudah melebihi criteria 

sebanyak 50%.di awal siklus tidak terjadi peningkatan karena siswa belum mengoptimalkan hasil 
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diskusi dan belum menerapkan solusi secara tepat.peneliti selalu memotivasi pesrta didik untuk selalu 

aktif dan banyak mencari informasi .prinsip-prinsip aturan mengajar  khususnya kemampuan bertanya 

dan menjawab dengan benar Hal ini sesuai dengan (wardani, 2003).  Bagi peserta belum tuntas 11,2 

telah mengalami peningkatan disebabkan oleh kegigihan dari peneliti untuk memberikan dorongan 

agar peserta tidak malas berlatih dan selalu mengasah ketrampilan.  

 

Berdasarkan instrument dan lembar observasi, pemecahan masalah siswa dan instrument pedoman 

wawancara, angket respon peserta didik dan pengajar observasi sampel  sebanyak 10 siswa dipilih 

secara acak namun dapat mewakili peserta didik lainya dapat disimpulkan sebagai berikut:  

                   Tabel  Peningkatan Prestasi Belajar  dengan CPS 

No Prosentase Kriteria 

peningkatan prestasi belajar 

Jumlah Peserta ∑  siswa 

Siklus 1 Siklus II 

P1 P2 P1 P2 

1  90- 100 % Tuntas, amat baik 1 5 5 5 

2  80-  90 % Tuntas,baik 2 2 2 3 

3  75-  79  % Tuntas ,cukup 2 2 2 2 

4 ≤  -  74  % Belum tuntas, kurang baik 4 1 1 - 

 Jumlah 10 10 10 10 

                              

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dari siklus 1 sampai siklus 2 ada 

peningkatan prestasi belajar dari 10 siswa dijadikan sample pada siklus 1 pertemuan 1,2 yang mampu 

meningkatkan prestasi belajar dengan amat baik 1,5 . Untuk siklus II sangat mampu meningkatkat 

prestasi belajar  sangat baik 5,5 . pada siklus 1 yang menjawab  mampu meningkatkan prestasi belajar 

dengan baik  2,2 . Untuk siklus II yang menjawab  mampu meningkatkan prestasi belajar dengan baik 

2,3. Pada siklus 1 pertemuan 1,2 yang cukup meningkatkan prestasi belajar  2,2. Sementara siklus ll  

pertemuan 1,2 yang cukup meningkatkan ptestasi belajar 2,2. Siklus Il yang kurang tuntas 1, Artinya 

sudah mampu sesuai yang dicantumkan perubahan ini menunjukkan keberhasilan penelitian tindakan 

kelas sampel dilakukan  secara acak. pedoman observasi  dan wawancara sesuai metodologi serta 

teknik penulisan skripsu dan tesis (M . Hariw  ijaya, 2007). Gambar Histogram Frekuensi Skor 

peningkatan prestasi belajar siswa  SMK  Negeri 3 Bandar Lampung  Tahun  Pelajaran 2017/2018 

seperti di bawah ini : 

 
Gambar Histogram Frekuensi  Skor  Peningkatan Prestasi Belajar Siswa SMK Negeri 3 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018 berdasarkan siklus 1 dan siklus II  

Keterangan :  Siklus I  :  p1,p2    Siklus II :  p1,p2 
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Peneliti berusaha berkeliling untuk memantau diskusi dan praktik peserta didik menjadi moderator, 

narasumber, fasilitator yang baik sesuai pembelajaran aktif yaitu mengaktifkan semua peserta didik . 

Berdasarkan pengamatan dasar, lembar instrument observasi, pedoman wawancara dan angket peserta 

didik untuk meningkatkan kemampuan peserta didik maupun peneliti diperoleh data sebagai berikut 

dari 10 sample yang diambil secara acak dan  dapat mewakili lainnya adalah : 

 

                 Tabel Meningkatkan Prestasi Belajar CPS ( siklus I:  p1,p2  siklus II: p1,p2)  

 

Untuk mengetahui hasil nilai teori maupun praktik siswa dapat diketahui melalui pre test dan post test 

adalah seperankat pertanyaan atau tugas yang direncanakan unntuk memperoleh informasi tentang 

brand atu sifat atribut pendidik yang setiap bulan pertanyaan tersebut mempunyai jawaban atau 

ketentuan yang dianggap benar (Subuyanto Adi, dkk. 209). Pre test dilakukan untuk mengukur 

kakampuan siswa tentang materi yang belumpernah din]berikan . pada tahap ini peneliti  menentukan 

variabel pengaruh dan variabel tak tuntas. Post test dilakukan pada akhir kegiatan pembelajaran untuk 

mnengetahui sejauh mana siswa mampu menjawab materi yang sudah diberikan, peneliti mengamati  

apakah peserta didik mampu menjawab materi yang sudah diberikan, peneliti meneliti apakah ada 

pengaruh signifikan terhadap pembelajaran antara kelompok eksperimen dan lelompok kongkrit  

(N.Heriwijaya,2007) Hasil pre test siswa pada setiap siklus seperti pada tabel : 

                    

Tabel Peningkatan Hasil Nilai Pre Test  Siswa dengan CPS 

No Nilai kriteria 

Ketuntasan Nilai 

Jumlah Peserta ∑  siswa 

Siklus 1 Siklus II 

P1 P2 P1 P2 

1  90- 100 Tuntas,amat baik - 6 12 16 

2  80-  90 Tuntas , baik 9 8 16  4 

3  75-  79  Tuntas, cukup baik 11 12  2 10 

4  ≤  -  74   Belum  tuntas,kurang baik 10 4 - - 

 Jumlah 30 30 30 30 

 

Nilai KKM untuk standar kompetensi Rias Kuku pada kelas XI Kecantikan Kulit semester 1 Tahun 

Pelajaran 2017/2018 SMK  Negeri 3 Bandar Lampung  adalah 76.  Nilai Tuntas klasikal ≥ 85 %  yang 

artinya jika 85% siswa sudah tuntas dari 30 siswa berarti nilai KKM Klasikal terpenuhi.   

 

Dari tabel di atas menunjukkan peningkatan nilai yang berangsur-angsur  nilai tuntas amat baik 90-

100 dari 6,12,16, kecuali pada pelaksanaan yang pertama kali kosong dikarenakan praktik baru 

dilakukan pertama kali sehingga konsep kerja pada siswa belum terarah sehingga penulis disarankan 

observer untuk lebih momberikan motivasi dalam mempelajari materi rias kuku. Untuk nilai 80-89 

No Prosentase Kriteria peningkatan 

prestasi belajar 

Jumlah Peserta  ∑  siswa 

Siklus 1 Siklus II 

P1 P2 P1 P2 

1  90- 100 % Sangat mampu 1 3 5 7 

2  80-  90 % Mampu dengan baik 2 4 4 2 

3  75-  79  % Cukup mampu 4 2 1 1 

4 ≤  -  74  %  kurang mampu 3 1 - - 

 jumlah 10 10 10 10 
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tuntas cukup mengalami kenaikan yang sangat signifikan 9,8,16,14. Untuk nilai 75-79 datar pada 

jumlah 11,11,2,10 ., ini disebabkan oleh peningkatan jumlah siswa pada level nilai 80-90. Untuk nilai 

≤ -74 mengalami penurunan yaitu dari 10, 4 pada siklus 1 pertemuan 1,2 kemudian tidak muncul lagi 

pada siklus berikutnya.Karena penulis mengadakan perbaikan nilai dengan remidi 1 kali . Dari data 

diatas menunjukkan adanya peningkatan pada nilai post test.  Untuk nilai post test dapat diketahui dari 

tabel di bawah ini  

                   Tabel  Peningkatan Hasil Nilai Post Test  Siswa dengan CPS  

No  

Nilai 

 

Kriteria Ketuntasan Nilai 

Jumlah Peserta ∑  siswa 

Siklus 1 Siklus II 

P1 P2 P1 P2 

1  90- 100 Tuntas,amat baik  2  2 15 10 

2  80-  90 Tuntas , baik 15 15 14 15 

3  75-  79  Tuntas, cukup baik 12 13  1  5 

4 ≤  -  74   Belum  tuntas,kurang baik   1 - - - 

 jumlah 30 30 30 30 

                     

Dari tabel di atas menunjukkan peningkatan niai yang berangsur-angsur  nilai tuntas amat baik 90-100 

dari 2,2,15,10 kecuali pada pelaksanaan siklus 2 pertemuan 2 mengalami penurunan yang disebabkan 

karena siswa tidak focus pada  materi mereka lebih memfokuskan pada praktik, hingga nampak lelah 

diakhir pree tes dan menjawab soal kurang maksimal.dikarenakan praktik baru dilakukan pertama kali 

sehingga konsep kerja pada siswa belum terarah oleh sebab itu peneliti disarankan observer untuk 

lebih momberikan motivasi dalam mempelajari materi rias kuku. Untuk nilai 80-89 tuntas cukup 

mengalami kenaikan yang sangat signifikan 15,15,14,15. Untuk nilai 75-79 datar pada jumlah 

12,13,1,5 ini disebabkan oleh peningkatan jumlah siswwa pada level nilai 80-90. Untuk nilai ≤ -74 

mengalami penurunan yaitu dari 3,2 pada siklus 1 pertemuan 1,2 kemudian tidak muncul lagi pada 

siklus berikutnya.  

 

Peneliti mengadakan perbaikan nilai dengan melakukan remidial, berdasarkan data tersebut 

menunjukkan adanya peningkatan pada nilai pre test. Sehingga dapat disimpulkan adanya 

peningkatan nilai diatas KKM dari 50% siswa. Nilai praktik diambil melalui unjuk kerja merupakan 

suatu penilaian  atau pengukuran yang dilakukan melalui pengamatan peserta didik dalam melakukan 

sesuatu berupa tinkah laku, hasil (produk), kemampuan memecahkan masalah, aktifitas dan partisipasi 

dalam kelompok diskusi, keterampilan menggunakan peralatan (sumber PLPG sertifikasi Gutu dalam 

Jabatan ;2012) Nilai praktik merias kuku diperoleh dari siklus 1 pertemuan 1,2 dan siklus II 

pertemuan 3,4. Ada peningkatan nilai amat bagus   tabel  berikut : 

 

Tabel  Peningkatan Hasil Nilai Praktik Siswa dengan CPS 

No Nilai kriteria Ketuntasan Nilai Jumlah Peserta ∑  siswa 

Siklus 1 Siklus II 

P1 P2 P1 P2 

1  90- 100 Tuntas,amat baik 2 3 5  7 

2  80-  90 Tuntas , baik 5 9  7 13 

3  75-  79  Tuntas, cukup baik 14 16 15  8 

4 ≤  -  74   Belum  tuntas,kurang baik 9 2  3  2 

 Jumlah 30 30 30 30 
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Nilai praktik merias kuku diperoleh dari siklus 1 pertemuan 1,2 dan  siklus II pertemuan 3,4. Ada 

peningkatan nilai amat bagus 2,3,5,7. Untuk nilai tuntas, baik mengalami peningkatan 5,9,7,13. 

Tuntas cukup 14,16,15,18 pada level ini dari awal siklus telah menunjukkan jumlah yang cukup banya 

ini berari prestasi hasil belajar siswa di rata-rata tuntas cukup. Sedangkan pada level kurang baik 

sebanyak 9,2, 3,2. Pada awal siklus  ada  9 siswa yang tidak mampu mencapai nilai diatas KKM 

berdasarkan saran observer dan peneliti maka siswa tersebut di sarankan untuk berlatih dirumah, 

maka hasilnya pada siklus I pertemuan 2 telah berkurang menjadi 2 siswa. Untuk mengatasi peserta 

dua ini peneliti terus menyarankan agar berlatih namun pada siklus terakhir masih belum ada 

perubahan, permasalahanya peserta tersebut mempunyai intake yang rendah dan punya kelemahan 

pada mata pelajaran lain yaitu kurang terampil dan kemampuan yang dimilikinya belum berkembang 

sesuai tujuan pembelajaran yang ingin di capai. Berdasarkan data tabel diatas pada nilai praktik dapat 

disimpulkan: ≥85% siswa mencapai KKM, atinya penelitian tindakan ini berhasil. 1) karena 

permasalahan teknis, bahan, kosmetik dan disain gambar dapat diselesaikan oleh sisiwa melalui 

diskusi dengan metode pembelajaran Creatif problem Solving. 2) bahan yang dipergunakan lengkap 

dan mencukupi, 3) Situasi pembelajaran yang sangat dinamis dan menarik karena berbeda dengan 

pembelajaran sebelum melakukan PTK. Dengan adanya presentasi siswa memvisualisasikan 

tindakanya dalam bentuk kalimat  lebih berani berbicara secara baik dan benar.4) Mulai dari siklus 1 

pertemuan 2 perbaikan dimulai . awalnya kendala pada diskusi yang tidak hidup, akhirnya dapat 

diatasi. Kesimpulannya PTK juga dapat meningkatkan prestasi belajar rias kuku dengan kuku plastik 

dengan baik dan berhasil. 

 

Assesmen formatif adalah penilaian yang dilakukan pada setiap akhir kompetensi tertentu . Tes 

formatif digunaka  untuk mengetahui hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa dalam suatu program 

tertentu.seperti ulangan harian ,tes harian. ( sumber PLPG, Sertifikasi Guru dalam Jabatan, 2012 ) 

Peneliti melakukan tes formatif sebanyak 2 kali hasil tes seperti tabel berikut: 

                 Tabel  Test formatif Peningkatan Prestasi Belajar dengan CPS        

No Rentang 

Nilai 

Kriteria Jumlah ∑  Siswa 

Siklus I Siklus II 

1  90- 100  Tuntas, amat baik 6 siswa 13 siswa 

2  80-  90 Tuntas,baik 11 siswa 6 siswa 

3  75-  79 Tuntas ,cukup 8 siswa 9 siswa 

4 ≤  -  74 Belum tuntas, kurang 

baik 

5 siswa 2 siswa 

                                               jumlah 30 siswa 30 siswa 

           

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa nilai klasikal bahwa nilai tuntas klasikal ≥ 

85 % tercapai pada siklus II pertemuan 2, amat baik tutas 90-100 terdiri dari 6,13. Tuntas baik 11, 6, 

sedangkan tuntas, cukup 8,9.belum tuntas kurang baik 5,2. Hal ini disebabkan karena peneliti 

memunculkan soal tes yang hampir sama pada dua siklus tersebut. Tapi ada 5 siswa hingga siklus 

terakhir tidak mencapai kompetensi karena nilai siswa tersebut sangat rendah. Bagi yang nilainya 

belum tuntas dilakukan remidial perbaikan sesuai dengan assesmen diagnostik berfungsi untuk 

mendeteksi kelebihan –kelebihan yang bersifat psycologis atau mengidentifikasi kesulitan belajar 

siswa terkait program remidial. (Hasan Zaenal, 2006 ). Menjelaskan: Untuk menggambarkan sejauh 

mana peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. Untuk memantau kesulitan belajar sebagai 

latihan untuk membantu pendidik apakah siswa perlu remedial atau pengayaan. Sebagai upaya 

pendidik memenuhi kekurangan dan menggunakan kelebihannya selama proses pembelajaran yang 

harus dilakukan atau yang sedang berlangsung. 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang disampaikan pada bab sebelumnya, sesuai dengan 

perumusan masalah, tujuan penelitian tindakan kelas dengan judul Menigkatkan Prestasi Belajar Rias 

Kuku  Pada Siswa SMK Negeri 3  Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018, maka dapat 

disimpulkan: Penerapan model pembelajaran model Creatif problem solving (CPS) dengan 

menggunalkan kuku plastik  dapat meningkatkan prestasi belajar. Untuk dapat meneliti dibantu oleh 

seorang observator selama PBM dan PTK berlangsung  melalui pengamatan dan disimpulkan dari 

siklus1 pertemuan 1,2 dan siklus 2 pertemuan 3,4  siswa yang mempunyai nilai rentangan 90-100 

dengan lriteria  baik sekali dan dapat meningkatkan prestasi  belajar dari 2,3, 5, 7  sebanyak 7  siswa. 

Tuntas baik 80-90 mengalami peningkatan sangat baik dari 5,9,7 ,13.  Sedangkan tuntas cukup 

dengan peningkatan 14,16,15 sebanyak 18 siswa. Sedangkan ≤ 74 mengalami penurunan 9,2,3,2 . 

Berdasarkan data tersebut penelitian ini secara klasikal ≥ 85% sudah melebihi nilai tuntas yang sudah 

di tentukan, Hasil temuan ini dapat disimpulkan: Metode Creatif problem solving dengan 

menggunakan kuku plastik dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, jika alatnya kurang dapat 

diganti dengan ujung bolfoint bekas, kuas bekas eye liner kering, tusuk gigi, cotton bud. Cara 

mengatasi koleksi warna yang kurang dengan cara mencampur nail polish dengan nail polish remover. 

Apabila disain kesulitan ditiru dapat membuat disain lebih sederhana tanpa menghilangkan bentuk 

aslinya. Untuk mengatasi ketepatan waktu dengan membuat rencana ukuran kerja yang urutan kerja 

yang benar mulai dari menyiapkan bahan ,alat,kosmetik,dan job sit . Hasil lembar observasi,pedoman 

wawancara, angket dan sample 10 peserta didik secara acak diambil dan dapat mewakili yang lain 

disimpulkan dari siklus I pertemuan 1,2 sampai dengan siklus II pertemuan 3,4 diperoleh hasil  

peningkatan prestasi belajar pada siswa. Peningkatan Prestasi Belajar Menggunakan Creatif Problim 

Solving Pada Mata Pelajaran Rias Kuku Pada Siswa SMK Negeri 3 Bandar Lampung tahun pelajaran 

2017/2018. Untuk mengungkap pengaruh tersebut berdasarkan analisa dan hasil peneliti observer 

dapat disimpulkan sebagai berikut: adanya peningkatan prestasi belajar yang signifikan dalam PBM 

selama PTK dengan penerapan Pembelajaran Creatif Problim Solving (CPS) untuk meningkatkan 

kemampuan menyelesaikan masalah dengan kuku plastik. 

 

Peningkatan prestasi belajar terjadi dari siklus 1 pertemuan 1,2 dan siklus II pertemuan 3,4 baik secara 

individu maupun kelompok terdiri dari 30 siswa selama PBM yaitu dari 73% (22 siswa ) menjadi 93% 

(28 siswa), dari 90% (27 siswa) menjadi 93% (28 siswa) ini menunjukkan adanya peningkatan 

prestasi hasil belajar  siswa. 

 

Data yang diambil melalui instrumen lembar observasi, pedoman wawancara dan angket dari 10 

sampel yang diambil secara acak tapi dapat mewakili siswa yang lainya diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut : yang baik dengan angaka 1 dari siklus I pertemuan  1,2 dan siklus II pertemuan 3,4  dimulai 

dari 5 kemudian 9 kemudian 9 dan 10  pada siklus II ada penigkatan pada metode pembelajaran CPS.  

 

Saran 

Berdasarkan hasil pengamatan selama PTK berlangsung dari peneliti maupun observer dari rumusan 

masalah, tujuan penelitian dan kesimpulan serta data yang diperoleh melalui lembar observasi , 

pedoman wawancara dan angket dan melalui sampel  maka saran yang diberikan adalah: Semua 

peneliti dalam melakukan PTK harus merekam semua tindakan dan kejadian yang ada dilengkaoi 

dengan catatan – catatan dan data yang lenkap selama proses PTK berlangsung. Siswa diajak untuk 

turut serta berperan dalam proses PBM demi mencapai kriteria yang ditentukan. Model pembelajaran 

CPS memotivasi siswa untuk dapat tampil dan mengutarakan pendapat di depan umum, tugas peneliti 

harus mampu memberikan motivasi secara baik. Peneliti harus mampu menjadi nara sumber dan 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 7 │ JULI 2022 │    ISSN : 2620-9748              21 

 

moderator bagi siswa. Semoga saran tersebut bermanfaat tak ada gading yang tak retak kritik dan 

saran terbuka bagi siapa saja untuk memperkaya isi tulisan ini menjadi lebih bermanfaat, demi 

tercapainya mutu pendidikan yang lebih baik. 
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ABSTRACT 

This study aims to improve fine motor skills in group B1 children in TK Pertiwi VI, Pauh District, Padang City. 

The type of research is classroom action research, which is carried out collaboratively between researchers and 

classroom teachers. The research subjects were 15 children, consisting of 10 girls and 5 boys. The object of 

research is fine motor skills through finger painting activities. The data collection technique used observation, 

while the data analysis technique used qualitative and quantitative descriptive. The results showed an increase 

in the fine motor skills of children in group B1 in TK Pertiwi VI. It can be seen from the increase in the average 

percentage during the pre-action implementation, which is 46.11% which is included in the criteria for starting 

to develop. In Cycle I, the average percentage of 58.15% which is included in the criteria develops as expected. 

In Cycle II, the average percentage showed an increase of 81.48% which was included in the criteria for 

developing very well. Based on the data obtained, it can be concluded that the fine motor skills of children in 

group B1 in TK Pertiwi VI have increased to reach the desired indicator, namely 80%. 

Key Word: Fine Motor Skills, Finger Painting 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan motorik halus pada anak kelompok B1 di TK 

Pertiwi VI, Kecamatan Pauh Kota Padang. Jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas, yang dilakukan 

secara kolaboratif antara peneliti dan guru kelas. Subjek penelitian sebanyak 15 anak, yang terdiri dari 10 anak 

perempuan dan 5 anak laki-laki. Objek penelitian adalah keterampilan motorik halus melalui kegiatan finger 

painting. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan 

deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan motorik 

halus anak kelompok B1 di TK Pertiwi VI. Dapat dilihat dari peningkatan rata-rata persentase saat pelaksanaan 

pra tindakan yaitu 46,11% yang termasuk dalam kriteria mulai berkembang.  Pada Siklus I, rata-rata 

persentase sebesar 58,15% yang termasuk dalam kriteria berkembang sesuai harapan. Pada Siklus II, rata-rata 

persentase menunjukkan peningkatan yaitu 81,48% yang termasuk dalam kriteria berkembang sangat baik. 

Berdasarkan perolehan data, dapat disimpulkan bahwa keterampilan motorik halus anak kelompok B1 di TK 

Pertiwi VI  mengalami peningkatan mencapai indikator yang diinginkan yaitu ≥ 80%.  

Kata Kunci: Keterampilan Motorik Halus, Finger Painting  

 

 

LATAR BELAKANG 

Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mengubah tingkah 

laku manusia baik secara individu maupun kelompok untuk mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan pelatihan (Sugihartono, Kartika Nur Fathiyah, Farida Harahap, & Siti Rohmah 

Nurhayati, 2007: 3-4). Setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan, termasuk anak usia dini. 

Anak usia dini membutuhkan pendidikan yang berkualitas untuk bekal kehidupan. Menurut Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Nomor 14, Pendidikan Anak 
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Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 

sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu  pertumbuhan  dan  perkembangan  jasmani  dan  rohani  agar  anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Sementara itu, menurut NAEYC (National Association 

Education for Young Children) anak usia dini adalah sekelompok individu yang berada pada rentang 

usia antara 0-8 tahun (Sofia Hartati, 2005: 7). Anak usia dini adalah kelompok manusia yang berada 

dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pesat. 

 

Anak usia dini sedang dalam masa perkembangan yang optimal (the golden  age),  sehingga  

informasi  yang  mereka  dapatkan  akan  mudah  terserap dalam otak. The golden age   merupakan   

masa   dimana   seluruh   aspek perkembangan anak sedang berkembang dengan pesatnya. Aspek 

perkembangan tersebut meliputi fisik, kognitif, sosio-emosional, kreativitas, bahasa dan komunikasi. 

Oleh karenanya, menggali potensi anak sejak usia dini merupakan proses yang sangat penting 

sehingga seluruh potensi yang dimilikinya dapat berkembang secara optimal. Untuk mengoptimalkan 

seluruh aspek perkembangan anak,  maka  didirikan  lembaga  pendidikan  anak  usia  dini  salah  

satunya  yaitu Taman Kanak-kanak (TK). Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 Pasal 28 Ayat 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa Taman Kanak-

kanak merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan untuk 

mengembangkan kepribadian dan potensi diri anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Tujuan 

pendidikan Taman Kanak- kanak adalah membantu anak untuk mengembangkan seluruh potensi  

dirinya, yang meliputi: moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik 

motorik, kemandirian, dan seni serta siap untuk memasuki pendidikan dasar (Popon Suwili, 2013: 1). 

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal khususnya TK berada rentang usia 4-6 tahun. 

 

Anak usia 4-6 tahun secara fisik semakin berkembang sesuai dengan perkembangan otak yang 

bertambah matang sehingga memungkinkan anak menjadi lincah dan aktif bergerak. Anak yang 

bertambah usianya berkembang dari  gerakan  motorik  kasar ke  arah  gerakan  motorik  halus  

yang memerlukan kecermatan dan kontrol yang lebih baik (Gunarsa, 1995 dalam Rita Eka 

Izzaty, 2005: 53). Perkembangan motorik halus meliputi perkembangan otot halus yang berfungsi  

untuk  melakukan  gerakan-gerakan  bagian-bagian  tubuh  yang  lebih spesifik,  seperti  menulis,  

melipat,  merangkai,  mengancing baju,  mengikat  tali sepatu, dan menggunting. 

 

Standar Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Pencapaian Perkembangan (TPP) khusus aspek 

perkembangan motorik halus dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 

yang seharusnya sudah dicapai anak usia 5-6 tahun meliputi: (1) menggambar sesuai gagasannya, 

(2) meniru bentuk, (3) melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan, (4) menggunakan 

alat  tulis  dengan  benar,  (5)  menggunting  sesuai  dengan  pola,  (6)  menempel gambar dengan 

tepat, dan (7) mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar secara detail. Pada usia ini, anak 

sudah dapat menggunakan kemampuannya untuk melatih diri dengan bantuan orang dewasa, 

misalnya: menyikat gigi, menyisir, mengancingkan baju, membuka dan memakai sepatu serta makan 

menggunakan sendok dan garpu. Anak dapat menggunakan gunting, dapat membentuk tanah 

liat, bermain membuat kue-kue dan menjahit, mewarnai dan menggambar dengan pensil atau krayon, 

anak juga sudah dapat menggambar orang (Rita Eka Izzaty, dkk, 2008: 87). 

 

Pikiran-pikiran pendidikan pada teori di atas didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman yang 

mendalam mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga dapat mengetahui kebutuhan 

yang harus dipenuhi pada anak. Secara tegas, Montessori menekankan pentingnya  pendidikan  

motorik,  sensori,  dan bahasa bagi anak prasekolah, dan  yakin bahwa anak-anak belajar bahasa 
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dan keterampilan hidup dari lingkungan dimana anak menghabiskan waktunya (Rita Eka   Izzaty,   

2005:   26-27).   Gerakan-gerakan   motorik   akan   membuat   anak mengarahkan kebebasan yang 

berarti dan membuat anak menjadi lebih tenang, gembira dan merasakan kepuasan (Rita Eka 

Izzaty, 2005: 27). 

 

Hasil pengamatan pada tanggal 13 April 2015 menunjukkan bahwa anak kelompok B1 TK Pertiwi 

VI  belum terampil dalam melakukan aktivitas yang berhubungan dengan motorik halus. Pada saat 

makan bersama, 12 dari 15 anak belum dapat membuka plastik bungkus makanan dan melepas lidi 

pada salah satu  makanan  yang  dibungkus  daun  pisang  lalu  meminta  pendidik  untuk membantu 

membukanya. Selain itu pada saat penugasan membuat garis dengan pola lingkaran-strip-lingkaran, 

semua anak mengalami kesulitan dalam membuat garis tersebut. Pendidik menggunakan LKA 

(Lembar Kegiatan Anak) ASA (Anak Sholeh Aisyiyah) sebagai media pembelajaran pada tanggal 13 

April 2015. Terdapat satu contoh garis dengan pola lingkaran-strip-lingkaran di dalam LKA. 

Terdapat 9 anak yang hanya menebalkan contoh, setelah itu membuat garis lalu menggambar 

lingkaran-lingkaran pada garis tersebut, 6 anak dibiarkan hanya membuat garis. Terlihat goresan 

pensil yang sangat tebal pada hasil karya menggambar anak. Hal ini menunjukkan bahwa anak belum 

mampu mengontrol gerakan jari dan tangan dengan baik dalam memegang dan menggoreskan pensil 

pada saat menggambar. 

 

Pendidik belum menggunakan metode yang bervariasi dan media yang digunakan belum menarik 

bagi anak dalam meningkatkan keterampilan motorik halus. Hal tersebut terlihat saat pengalaman 

mengajar  yang menunjukkan bahwa pembelajaran hanya menggunakan majalah dan kegiatannya  

mewarnai  gambar  yang  ada  dalam  majalah  tersebut. Selain itu, kemampuan yang dimiliki 

pendidik dalam merancang kegiatan untuk meningkatkan keterampilan motorik halus masih kurang 

sehingga keterampilan motorik halus anak belum berkembang secara optimal. Pendidik tidak selalu 

membuat rencana kegiatan harian pada setiap harinya dan kegiatan pembelajarannya tidak selalu 

mengikuti tema yang sedang berlangsung. Berdasarkan pengalaman mengajar selama ini, pendidik 

mengikuti kemampuan anak dalam  menyelesaikan tugas,  misalnya dalam satu hari anak hanya 

mampu menyelesaikan 1 dari 3 kegiatan inti yang direncanakan. 

 

Menyikapi kenyataan di atas, perlu diadakan upaya peningkatan keterampilan motorik halus anak 

dengan menggunakan kegiatan pembelajaran yang menarik sehingga dapat menciptakan suasana 

menyenangkan dan minat belajar anak salah satunya yaitu melukis dengan jari atau  yang biasa 

disebut dengan finger painting. Finger painting dapat diartikan sebagai kegiatan membuat gambar 

yang dilakukan dengan cara menggoreskan adonan warna (bubur warna) secara langsung dengan jari 

tangan secara bebas di atas bidang gambar (Sumanto, 2005: 53). Kelebihannya yaitu bahan dan 

peralatan untuk finger painting mudah didapatkan. Bahan dan peralatan finger painting antara lain; 

bubur warna dari adonan lem kayu dicampur dengan pewarna makanan, kertas gambar, kertas koran, 

dan air. Kelebihan dari kegiatan ini adalah membantu melatih kemampuan motorik halus anak karena 

melibatkan aktivitas jari-jemari yang nantinya dapat dibutuhkan dalam segi akademis. Selain itu, 

anak-anak dapat mengembangkan imajinasinya untuk merancang objek dimana imajinasi setiap anak 

tidak terbatas. Melalui kegiatan finger painting anak-anak dapat berkreasi untuk membuat kartu 

ucapan ulang tahun, undangan, pembatas buku dan sebagainya. Kegiatan finger painting memiliki 

manfaat untuk menuangkan ide, gagasan, dan imajinasi yang dimiliki anak agar tidak kandas dan 

hilang ketika melukis (Hajar Pamadhi dan Evan Sukardi, 2011: 3.35). Finger painting ini 

keberadaannya kurang diperhatikan dan bahkan kurang dimengerti oleh masyarakat umum. Oleh 

karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peningkatan keterampilan motorik 

halus melalui kegiatan finger painting. 
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METODOLOGI 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas (classroom action research) 

yaitu suatu bentuk penelitian refleksi diri kolektif yang dilakukan oleh peserta-pesertanya dalam 

situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktik pendidikan dan praktik sosial 

mereka, serta pemahaman mereka terhadap praktik-praktik mereka dan terhadap situasi tempat 

praktik-praktik tersebut dilakukan (Carr & Kemmis dalam Suwarsih Madya, 2007:  8).  Penelitian ini 

dilakukan melalui  kerja  kolaboratif  antara  pendidik dengan   peneliti.   Secara   kolaboratif artinya 

pendidik sebagai pihak  yang melakukan tindakan sedangkan peneliti sebagai pihak yang mengamati. 

Dalam penelitian ini  peneliti bekerjasama dengan guru kelas B1 di  TK   Pertiwi VI dalam 

merencanakan, melaksanakan tindakan, mengobservasi, dan merefleksi tindakan  yang bertujuan 

untuk meningkatkan keterampilan motorik halus melalui kegiatan finger painting pada anak 

kelompok B1 di TK Pertiwi VI . Dengan demikian, sejak perencanaan penelitian, peneliti senantiasa 

terlibat langsung dalam proses sampai dengan hasil penelitian, selanjutnya peneliti memantau, 

mencatat, mengumpulkan data, menganalisis data serta melaporkan hasil penelitian dengan dibantu 

kolaborator. 

 

HASIL PENELITIAN  

Dari data hasil penelitian tentang keterampilan motorik halus anak, peneliti merefleksi hasil 

tindakan pada Siklus I. Hasil refleksi ini diharapkan memberikan perubahan yang lebih baik 

terhadap pelaksanaan pada tindakan Siklus II. Peneliti beserta pendidik berdiskusi mengenai   

hambatan   yang ditemukan saat tindakan Siklus I. 

 

Adapun  hambatan  yang  ditemui  pada  saat  pelaksanaan  pembelajaran antara lain: 1)  Anak 

kurang tertarik mengikuti kegiatan finger painting. Hal ini disebabkan warna dari bubur warna yang 

kurang menarik dan kurang beragam. Beberapa   anak   masih    terlihat   kesulitan   dan   kurang 

terampil  saat menggoreskan jari dan tangan yang berlumuran bubur warna pada kertas karena 

kurangnya pemberian contoh. Adapun perbaikan hambatan  dari  Siklus  I  yang  harus  dilakukan  

pada Siklus II adalah: Peneliti dan pendidik berdiskusi untuk membuat bubur warna dengan 

bermacam-macam  warna.  Salah satu cara agar anak tertarik  mengikuti kegiatan finger painting 

yaitu menyediakan bubur warna yang berwarna-warni dengan warna yang disukai anak. Pendidik 

lebih meningkatkan kembali pemberian contoh kepada anak, agar anak lebih mengerti dan menguasai 

kegiatan finger painting. 

 

Refleksi Siklus II dilakukan peneliti dan kolaborator pada akhir Siklus II. Refleksi membahas 

mengenai data yang diperoleh pada pelaksanaan Siklus II dan kegiatan pembelajaran yang terjadi 

saat tindakan. Anak dapat mengerti dan menguasai kegiatan finger painting karena diberi banyak 

contoh oleh pendidik. 

 

Pada Siklus II keterampilan motorik halus anak sudah mengalami peningkatan dan telah memenuhi 

indikator keberhasilan yaitu anak mengalami peningkatan dalam keterampilan motorik halus 

sebanyak ≥ 80%, sehingga penelitian cukup dan dihentikan sampai Siklus II. 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pengamatan di TK Pertiwi VI dapat disimpulkan bahwa keterampilan motorik 

halus anak masih kurang dan memerlukan metode untuk meningkatkan keterampilan motorik halus 

anak. Anak usia 5-6 tahun seharusnya sudah mencapai perkembangan motorik halus yaitu 

menggambar sesuai gagasannya, melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan  kegiatan,  

dan  mengekspresikan  diri  melalui  gerakan  menggambar  secara detail. Sebelum dilakukan 

penelitian keterampilan motorik halus anak rendah, namun setelah dilakukan penelitian keterampilan 
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motorik halus anak meningkat. Hal ini sejalan dengan pendapat Yudha M. Saputra dan Rudyanto 

(2005: 116) yang menyatakan fungsi pengembangan motorik halus yaitu sebagai alat untuk 

mengembangkan keterampilan gerak kedua tangan, sebagai alat untuk mengembangkan koordinasi 

kecepatan tangan dengan gerakan mata, dan sebagai alat untuk melatih penguasaan emosi. 

 

Berdasarkan pengamatan saat penelitian, anak memfungsikan otot-otot kecil melalui gerakan jari-

jemari saat menggoreskan bubur warna pada kertas. Pada Siklus I terdapat 7  anak  yang  mampu  

menggerakkan  jari-jemari  dalam kegiatan finger painting dengan luwes. Anak yang sebelum 

dilakukan penelitian belum mampu menggerakkan jari-jemari, menjadi mampu menggerakkan jari- 

jemari dalam kegiatan finger painting setelah dilakukan penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Yudha M. Saputra dan Rudyanto (2005: 115) yang menyatakan bahwa  tujuan  pengembangan  

motorik  halus  agar  anak  mampu  memfungsikan otot-otot kecil seperti gerakan jari tangan, 

mengkoordinasikan kecepatan tangan dengan mata, dan mengendalikan emosi. Tujuan 

pengembangan motorik halus tersebut dapat dicapai anak setelah melakukan kegiatan finger 

painting. 

 

Berdasarkan pengamatan saat penelitian, anak menggerakkan jari dan tangan  melalui  gerakan  

mengambil  bubur  warna  dan  menggoreskannya  pada kertas gambar. Pada Siklus I terdapat 5 anak 

yang mampu menggerakkan jari dan tangan dalam kegiatan finger painting dengan terampil. Anak 

yang sebelum dilakukan penelitian  belum  mampu  menggerakkan  jari  dan  tangan,  menjadi 

mampu menggerakkan jari dan tangan setelah dilakukan penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Angermeier, Krzyzanowski, dan Moir (2009: 97) yang menyatakan bahwa finger painting bertujuan 

untuk membantu meningkatkan kepekaan jari dan tangan. Dari tujuan finger painting tersebut, 

indikator keterampilan motorik halus dapat diamati saat proses kegiatan finger painting. 

 

Pengamatan saat penelitian Siklus I, anak kurang dapat mengontrol gerakan koordinasi mata dengan 

tangan sesuai arah, urutan dan tujuan gerakan. Ketika diminta menggambar sesuatu dengan teknik 

finger painting anak kesulitan lalu meminta pendidik untuk membantu. Anak juga kurang dapat 

menggerakkan jari dan tangan dengan terampil. Gerakan jari dan tangan anak terlihat kaku dan sulit 

dilekukkan saat menggoreskan bubur warna pada kertas. Anak yang sebelumnya kesulitan ketika 

diminta menggambar sesuatu dan menggerakkan jari dan tangan dengan kaku, menjadi dapat 

mengontrol gerakan koordinasi mata dengan tangan sesuai arah, urutan dan tujuan gerakan dan dapat 

menggerakkan jari dan tangan dengan terampil. Hal ini sesuai dengan pendapat Hajar Pamadhi 

(2012: 36) yang menyatakan tujuan dari kegiatan finger painting untuk anak, yaitu melatih motorik 

halus anak yang melibatkan gerak otot-otot kecil  dan  kematangan  syaraf,  serta  mengenal  

konsep  warna  primer  (merah, kuning, biru). 

 

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa anak melakukan tahap-tahap keterampilan motorik halus 

yang dimulai dari ketepatan dalam menyelesaikan kegiatan finger painting, keterampilan dalam 

menggerakkan jari dan tangan, dan kemampuan dalam mengontrol gerakan koordinasi mata dengan 

tangan yaitu mengambil bubur warna dan menggoreskan bubur warna pada kertas.  Pada Siklus I 

tidak banyak anak yang mencapai tahap ketepatan dalam mengontrol gerakan koordinasi mata 

dengan tangan karena anak kurang mengerti dan menguasai kegiatan finger painting. Namun, pada 

Siklus II anak lebih tertarik mengikuti kegiatan finger painting sehingga tahapan keterampilan 

motorik halus dapat dicapai anak. Keterampilan motorik halus adalah keterampilan beraktivitas 

menggunakan jari dan tangan yang menuntut koordinasi mata dengan tangan dan kemampuan 

pengendalian gerak yang baik yang memungkinkan anak melakukan ketepatan dan kecermatan 

dalam gerakannya. Keterampilan motorik halus dalam kegiatan finger painting diantaranya yaitu; 
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ketepatan dalam menyelesaikan kegiatan finger painting, keterampilan menggerakkan, dan  

koordinasi  mata dengan tangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Kamtini dan Husni Wardi Tanjung 

(2005: 124-125),  yang mengungkapkan bahwa gerakan motorik  halus memerlukan kecepatan, 

ketepatan, dan keterampilan menggerakkan. 

 

Pembelajaran  menggunakan  kegiatan  finger  painting  dapat  membantu anak menuangkan ide atau 

gagasan dan imajinasi ke dalam suatu hasil karya. Hal ini sesuai dengan pendapat Hajar Pamadhi dan 

Evan Sukardi (2011: 3.35), bahwa melukis dengan jari atau finger painting memiliki manfaat untuk 

menuangkan ide, gagasan, dan imajinasi yang dimiliki anak agar tidak kandas dan hilang ketika 

melukis. Dari pendapat tersebut membuktikan  bahwa kegiatan finger  painting dapat 

dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan motorik halus anak. 

 

Kriteria anak yang keterampilan motorik halusnya sudah baik dapat dilihat ketika melakukan 

kegiatan finger painting, mampu menyelesaikan jauh sebelum waktu  pembelajaran  berakhir,  

mampu  menggerakkan  jari  dan  tangan  dengan sangat terampil, dan mampu mengontrol gerakan 

koordinasi mata dengan tangan sesuai arah, urutan dan tujuan gerakan. Pada pelaksanaan Siklus I 

indikator ketepatan  dalam  menyelesaikan  kegiatan  finger  painting  yang  masuk  dalam kriteria  

berkembang  sangat  baik  sebesar  58,89%,  pada  Siklus  II  meningkat menjadi 81,67%. Pada 

Siklus I indikator keterampilan menggerakkan yang masuk dalam kriteria berkembang sangat baik 

sebesar 56,11%, pada Siklus II meningkat menjadi 79,44%. Siklus I indikator koordinasi mata 

dengan tangan yang masuk dalam kriteria berkembang sangat baik sebesar 59,45%, pada Siklus II 

meningkat menjadi 83,33%. 

 

Hasil yang diperoleh pada Siklus II dapat disimpulkan bahwa keterampilan motorik halus anak 

meningkat, sehingga indikator keberhasilan sebesar ≥ 80% telah tercapai. Oleh karena itu, penelitian 

dirasa cukup, sehingga dihentikan pada Siklus II. Penelitian ini telah membuktikan bahwa kegiatan 

finger painting dapat meningkatkan keterampilan motorik halus anak kelompok B1 TK Pertiwi VI , 

Kecamatan Pauh Kota Padang.. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Penelitian tindakan kelas yang bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru kelas disimpulkan bahwa 

kegiatan finger painting dapat meningkatkan keterampilan motorik halus anak kelompok B1 di TK 

Pertiwi VI , Kecamatan Pauh Kota Padang.. Peningkatan keterampilan motorik halus anak dapat 

dilihat dari hasil observasi pra tindakan, Siklus I dan Siklus II. 

 

Observasi  pada  tindakan  yang  telah  dilaksanakan  dapat diambil data bahwa rata-rata persentase 

keterampilan motorik halus anak saat pra tindakan sebesar 46,11% yang termasuk dalam kriteria 

mulai berkembang dan meningkat pada Siklus I dengan rata-rata persentase 58,15% yang termasuk 

dalam kriteria berkembang sesuai harapan. Pada Siklus II rata-rata persentase menunjukkan   

peningkatan yaitu  81,48%   yang   termasuk   dalam   kriteria berkembang sangat baik. Berdasarkan 

perolehan data tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan motorik halus anak kelompok B1 di 

TK Pertiwi VI meningkat melalui penerapan kegiatan finger painting. Adapun peningkatannya 

dengan menyediakan bubur warna yang berwarna-warni dengan warna yang disukai anak agar anak 

tertarik mengikuti kegiatan finger painting dan meningkatkan kembali pemberian contoh agar anak 

lebih mengerti dan menguasai kegiatan finger painting. Jika anak tertarik mengikuti, mengerti dan 

menguasai kegiatan  finger  painting  maka  keterampilan motorik halus anak mulai dari ketepatan 

menyelesaikan tugas, keterampilan  menggerakkan dan koordinasi mata dengan tangan meningkat. 
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Saran 

Berdasarkan hasil penelitian  dan  kesimpulan  di  atas,  maka  peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: Bagi Pendidik,  Penerapan kegiatan finger painting dapat dilakukan berkelanjutan untuk 

mengembangkan keterampilan motorik halus anak. Agar proses pembelajaran keterampilan motorik 

halus berhasil, maka ditingkatkan kembali pemberian contoh cara finger painting agar anak lebih 

mengerti dan menguasai kegiatan tersebut. Pendidik memerlukan persiapan materi yang lebih 

interaktif, menyediakan bubur warna yang berwarna-warni dengan warna yang disukai anak, dan 

fokus pada sikap dan perilaku anak pada saat kegiatan finger painting. Bagi Sekolah, Agar dalam 

menerapkan kegiatan finger painting pada proses pembelajaran di Taman Kanak-kanak lebih baik. 

Penerapan kegiatan finger painting disarankan agar divariasi sesuai minat dan kebutuhan anak. 
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ABSTRACT 

The aim is to assess the success of student learning outcomes due to the presence of peer tutors. The success of 

student learning is focused on students who have difficulty in understanding chemical concepts in depth, 

especially in learning Colligative Properties of Solutions. The results showed that the Student Facilitator and 

Explainin cooperative learning model could improve student learning outcomes in class XII MIPA 6 SMA 

Negeri 2 Bandung in the 2019/2020 academic year. In understanding the prerequisite concepts, namely 

students' understanding of the concepts of Solution Concentration (Cycle I) the average student learning 

mastery classically reaches 85.37% while for students who have learning difficulties (Nontutor) the average 

learning mastery reaches 80.77% . In Cycle II, which is applied learning, namely students' understanding of the 

Colligative Properties of Solutions, the average success rate classically reaches 83.72% and for students who 

have learning difficulties (Nontutor) the average learning success reaches 75%. Thus, based on the results of 

research that has been carried out, it shows that the presence of peer tutors in the implementation of 

cooperative learning with the Student Facilitator and Explaining model can improve student learning outcomes 

for class XII MIPA 6 SMA Negeri 2 Bandung in the 2019/2020 academic year both individually (tutors or non-

tutors). as well as classically. 

Key Word: Implementation of Cooperative Learning, Model Student Facilitator and Explaining, Student 

Learning Outcomes, Peer Tutors, Non-tutor groups, Group Discussions 

 

ABSTRAK 

Tujuannya adalah mengkaji keberhasilan hasil belajar siswa karena keberadaan tutor sebaya. Keberhasilan 

belajar siswa terfokus pada siswa yang mengalami kesulitan di dalam memahami konsep kimia secara 

mendalam khususnya dalam pembelajaran Sifat Koligatif Larutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pembelajaran kooperatif model Student Facilitator and Explainin dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

XII MIPA 6 SMA Negeri 2 Bandung Tahun Pelajaran 2019/2020. Pada pemahaman konsep prasyarat yaitu 

pemahaman siswa terhadap konsep-konsep Konsentrasi Larutan (Siklus I) rata-rata ketuntasan belajar siswa 

secara klasikal mencapai 85,37% adapun untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar (Nontutor) rata-rata 

ketuntasan belajarnya mencapai 80,77%. Pada Siklus II yang merupakan pembelajaran aplikatif yaitu 

pemahaman siswa terhadap Sifat Koligatif Larutan, rata-rata tingkat keberhasilan secara klasikal mencapai 

83,72% dan untuk siswa-siswa yang mengalami kesulitan belajar (Nontutor) rata-rata keberhasilan belajarnya 

mencapai 75%. Dengan demikian maka berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

keberadaan tutor sebaya dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif model Student Facilitator and Explaining  

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XII MIPA 6 SMA Negeri 2 Bandung Tahun Pelajaran 2019/2020 

baik secara individual (tutor atupun non tutor) maupun secara klasikal. 

Kata Kunci: Penerapan Pembelajaran Kooperatif, Model Student Facilitator and Explaining, Hasil Belajar 

Siswa, Tutor Sebaya, kelompok Non tutor, Diskusi Kelompok 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana terjadi perubahan perilaku (hasil belajar) 

pada diri siswa (Gage, 1984: 24). Perubahan perilaku (hasil belajar) yang terjadi pada diri siswa ini 

terbentuk akibat dari pengalaman belajar yang dialaminya. Masih menurut Gage (1984: 52) perubahan 

perilaku siswa akibat pengalaman belajar tersebut dapat diamati berdasarkan hasil belajar yang 

diperolehnya. Itu sebabnya perubahan perilaku siswa tersebut sering disebut sebagai hasil belajar. 

Sedangkan menurut Bloom dkk. Dikutip oleh Firman (1989: 29) dan Notoatmojo (2006:  63) salah 

satu bentuk hasil belajar siswa yang dapat diamati adalah kemampuan Kognitif atau pengetahuan atau 

kemampuan intelegensia dari siswa tersebut yang dapat diperoleh berdasarkan suatu tes pengetahuan 

(kognitif). 

 

Dahar (1996: 55) berpendapat suatu kegiatan dikatakan belajar jika melibatkan terjalinnya hubungan 

secara timbal balik (terjadi interaksi) antara stimulus atau rangsangan belajar yang diberikan pada 

siswa dengan respon yang diberikan oleh pembelajar tersebut, yaitu siswa. Kondisi ini masih menurut 

Dahar (1996: 60) akan memberikan peluang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan yang 

dimilikinya semaksimal mungkin. Salah satu bentuk stimulus tersebut berdasarkan Teori Belajar 

Perilaku adalah  kehadiran siswa lain (tutor).  Pembelajaran yang melibatkan siswa lain sebagai 

sumber rangsangan belajar (stimulus) menurut Teori Belajar Sosial sebagai salah satu bagian dari 

Teori Belajar Perilaku adalah model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning).  

 

Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

jenis Student Facilitator And Explaining (Zulbahri, 2004: 17). Jenis model ini dijadikan sebagai 

alternatif tindakan oleh peneliti yang khusus diperuntukkan bagi siswa yang mengalami kendala 

dalam memahami konsep konsep kimia yang sifatnya berkelanjutan. Dalam artian ada konsep-konsep 

dasar yang harus benar-benar dikuasai agar dapat memahami konsep selanjutnya yang sifatnya lebih 

aplikatif.   

 

Dalam hal ini tindakan penelitian yang dikenakan dilakukan pada pembelajaran kimia pokok bahasan 

Sifat Koligatif Larutan. Materi tersebut digunakan dalam penelitian sehubungan dalam materi tersebut 

diperlukan kemampuan belajar siswa yang berjenjang. Siswa harus memahami terlebih dahulu   

konsep dasar berupa konsep “konsentrasi larutan. Setelah memahami konsep dasar tersebut barulah 

siswa akan lebih mudah untuk memahami konsep aplikasi atau pemahaman mendalam mengenai Sifat 

koligatif Larutan.  

 

Jenis Pembelajaran Kooperatif Student Facilitator And explaining dipilih dalam melakukan penelitian 

ini, dikarenakan secara umum  terdapat keragaman pada kemampuan  siswa secara kognitif dalam 

memahami konsep konsep kimia di kelas XII IPA 6 SMA Negeri 2 Bandung. Ada siswa yang dengan 

mudah menguasai semua konsep konsep kimia, namun demikian banyak juga siswa yang mengalami 

kesulitan di dalam memahaminya. Itulah mengapa peneliti, menggunakan teknik pembelajaran 

kooperatif khususnya jenis “student facilitator and explaining” untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa di kelas XII IPA 6 SMA Negeri 2 Bandung, khususnya siswa siswa yang mengalami 

keterlambatan dalam memahami konsep kimia tertentu (yang dalam penelitian ini, siswa tersebut 

dinamakan non tutor .  

 

Dengan demikian ”Pemecahan masalah pada penelitian tindakan kelas ini  dilakukan dengan cara 

pembelajaran secara berkelompok melalui sistem tutorial (peer tutoring). Bloom (1984: 72) dalam 

penelitiannya mendapatkan bahwa dengan pembelajaran secara tutorial (adanya tutor sebaya dalam 
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tiap kelompok, dimana siswa yang lebih memahami konsep disebut sebagai tutor dan siswa lain yang 

mengalami kesulitan dalam memahami konsep di sebut sebagai non tutor) mampu menaikkan secara 

signifikan hasil belajar siswa secara kognitif, bila dibandingkan dengan pembelajaran secara biasa. 

Hasil penelitian ini didukung pula oleh Schunk’s dalam Arifin (1987: 13) yang mendapatkan bahwa 

dengan adanya pembelajaran secara tutorial (1) hasil belajar siswa secara kognitif meningkat, (2) 

perilaku siswa dan sosialisasi siswa dalam belajar dapat diperbaiki kearah yang lebih positif. 

 

Adanya peningkatan hasil belajar siswa pada model pembelajaran kooperatif  (Cooperative Learning) 

menurut beberapa penelitian seperti tersebut di atas, maka penelitian tindakan kelas yang 

dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui “adakah peningkatan hasil belajar siswa di kelas XII IPA 6 

SMA Negeri 2 Bandung pada mata pelajaran kimia pokok bahasan ‘Sifat Koligatif Larutan’ melalui 

penerapan model pembelajaran kooperatif  Student Facilitator and Explaining”. Berkaitan dengan hal 

tersebut peneliti secara khusus ingin mengkaji seberapa besar pengaruh keberadaan tutor sebaya 

dalam pembelajaran kimia secara berkelompok terhadap peningkatan hasil belajar siswa 

dampingannya/ non tutor terutama  dalam aspek kognitif. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan tersebut di atas, maka indentifikasi masalah nya 

adalah sebagai berikut: Materi Sifat Koligatif larutan adalah konsep kimia yang sifatnya berjenjang. 

Ada konsep yang sifatnya mendasar, sehingga menjadi prasyarat untuk memahami konsep berikutnya. 

Dan ada konsep yang sifatnya penerapan, yang akan berhasil jika pemahaman konsep dasarnya 

terkuasai dengan baik. Siswa di kelas XII IPA 6 SMA Negeri 2 Bandung memiliki keragaman di 

dalam memahami konsep konsep kimia. Ada siswa berkemampuan tinggi dan ada siswa 

berkemampuan rendah. Guru seringkali terbiasa membiarkan para siswa untuk belajar secara mandiri, 

walaupun dengan sadar bahwa terdapat keragaman kemampuan siswa di dalam memahami materi 

pembelajaran. Penerapan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas  sering kali mengabaikan 

keragaman kemampuan peserta didiknya 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat 

dikembangkan  pada penelitian  tindakan kelas ini adalah sebagai berikut:  Adakah peningkatan hasil 

belajar secara kognitif pada siswa kelas  XII IPA 6 SMA Negeri 2 Bandung akibat penerapan 

Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning)  jenis Student Facilitator and Explaining ?  Apakah 

keberadaan Tutor sebaya mampu meningkatkan hasil belajar siswa yang mengalami kendala dalam 

pemahaman konsep  Sifat Koligatif ? Apakah proses pembelajaran  melalui penerapan Cooperative 

Learning  jenis Student Facilitator and Explaining membuat pembelajaran kimia konsep Sifat 

Koligatif larutan menjadi lebih baik? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan tersebut di atas, maka tujuan penelitian tindakan kelas 

ini, dapat dijabarkan sebagai berikut: Secara Umum tujuan penelitian ini adalah Menemukan 

gambaran umum mengenai proses pembelajaran yang berlangsung ketika menerapkan pembelajaran 

kooperatif Student Facilitator and Explaining. Melihat bagaimana hubungan yang terjalin antara 

paraTutor dengan para non tutor saat proses pembelajaran berlangsung. Melihat sejauhmana 

penerapan pembelajaran kooperatif Student Facilitator and Explaining dapat berjalan efektif  Secara 

Khusus  tujuan penelitian ini adalah: Mengetahui ada tidaknya peningkatan hasil belajar kognitif pada 

siswa kelas XII IPA 6 SMA Negeri 2 Bandung akibat penerapan Pembelajaran Kooperatif 

(Cooperative Learning)  jenis Student Facilitator and Explaining. Mengetahui seberapa besar peran 
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dari Tutor untuk meningkatkan hasil belajar siswa (non tutor) yang mengalami kendala dalam 

pemahaman konsep  Sifat Koligatif, untuk mengetahui Apakah proses pembelajaran  melalui 

penerapan Cooperative Learning  jenis Student Facilitator and Explaining membuat Pembelajatan 

kimia konsep Sifat Koligatif Larutan  menjadi lebih baik. 

 

Landasan Teori 

Teori belajar sosial yang lebih dikenal dengan sebutan “Pembelajaran Kooperatif (Cooperative 

Learning)” menyatakan bahwa pembelajaran ini umumnya terjadi dalam suatu kelompok (Cooper, 

1995 dalam Manaf, 2004:  10).   Kelompok yang dimaksud menurut Arifin (2003:  9) adalah 

kumpulan siswa yang jumlahnya kecil atau hanya terdiri dari 2 sampai dengan 3 siswa saja dan 

maksimal 4 siswa. Adapun keuntungan dari pembelajaran kooperatif menurut Lundgren dalam 

Nurhayati (2000:  23) adalah membantu siswa memahami konse-konsep sains yang sulit serta 

membantu siswa membangun kemampuannya dan selalu mencoba berpikir kritis. 

 

Cara pembelajaran tersebut di atas jika merujuk pada kurikulum sains 2004, ternyata ada kesesuaian, 

hal ini lebih  dikarenakan pada pembelajaran kooperatif lebih menekankan pada pembelajaran yang 

melibatkan siswa aktif. Begitu pula menurut Sardiman dalam Andari (2006:  23), bahwa siswa 

sebagai subjek belajar akan berusaha mencari sendiri ‘makna’ dari apa yang mereka pelajari dengan 

bekerjasama secara aktif dalam kelompok belajarnya. Dengan demikian menurut Ibrahim, dkk. 

Dikutip oleh Yasa (2008:  33)  pembelajaran kooperatif memiliki dampak positif untuk siswa yang 

hasil belajarnya rendah sehingga mampu memberikan peningkatan hasil belajar yang signifikan. 

 

Senada dengan pernyataan di atas, Depdiknas (2009:  7) menggambarkan bahwa model pembelajaran 

kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya 3 tujuan pembelajaran, yaitu:  (1) 

meningkatkan hasil akademik melalui peningkatan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademiknya, 

dimana siswa yang lebih mampu akan menjadi nara sumber bagi siswa yang kurang mampu, (2) 

memberi peluang agar siswa dapat   menerima teman-temanya yang mempunyai perbedaan dalam 

berbagai latar belajar  seperti suku, agama, kemampuan akademis, dan tingkat sosial, dan  (3) siswa 

dapat mengembangkan kemampuan sosialnya, antara lain aktif bertanya, berbagi tugas, menghargai 

pendapat temannya, mau menjelaskan ide atau pendapatnya dan bekerjasama dalam kelompok.  

 

Dan Lie (2002: 27) menambahkan bahwa keuntungan pembelajaran secara kooperatif adalah 

memudahkan dalam pengelolaan kelas, dengan terdapatnya minimal satu siswa yang berkemampuan 

akademis tinggi, guru mendapat asisten untuk setiap maksimal tiga siswa lainnya. Dengan kata lain 

siswa pintar menolong ‘mengajar’ siswa yang kurang (Kock,1979:  46). 

  

Salah satu dari model pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) adalah Student Facilitator and 

Explaining. Model ini merupakan pembelajaran kooperatif yang sederhana. Menurut Dzulbahri (2004: 

19) pada  prinsipnya Student Facilitator and Explaining memberikan kesempatan pada siswa untuk  

mempresentasikan ide atau pendapatnya kepada siswa lainnya. Permasalahan yang ada  akan dibahas 

secara bersama-sama di dalam suatu kelompok, dimana ada kesempatan pada masing-masing siswa 

dalam kelompok mencoba menyelesaikannya permasalahannya secara mandiri. Dan pada akhirnya 

akan diperoleh kesepakatan bersama tentang hasil akhir dari permasalahan yang didiskusikan .  

 

Menurut Suprijono (2009: 129) model pembelajaran student facilitator and explaining menjadikan 

siswa dapat membuat peta konsep nya sendiri  untuk meningkatkan kreatifitas  dan prestasi belajar 

nya. Perbedaan pembelajaran lewat student facilitator and explaining dengan metode diskusi terletak 

pada cara pertukaran pikiran antar siswa. Dengan demikia Pembelajaran student facilitator and 
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explaining menjadikan siswa sebagai fasilitator dan diajak berpikir secara kreatif sehingga 

menghasilkan pertukaran informasi yang lebih mendalam dan lebih menarik serta menimbulkan rasa 

percaya diri pada siswa. Kegiatan yang terjadi memberikan kebebasan siswa baik untuk 

mengemukakan ide atau gagasan mereka maupun menanggapi pendapat siswa lainnya. Sehingga 

menuntut adanya komunikasi antarsiswa agar proses pembelajaran menjadi optimal. Selain itu, 

tanggung jawab terhadap ide atau pendapat yang mereka sampaikan sangat diperlukan. 

 

Sedangkan menurut Suprijono (2009: 128) Ada peran penting  siswa sebagai facilitator and explaining 

didalam merencanakan, yaitu  bagaimana cara mereka mengajari materi yang sedang dipelajari 

kepada satu sama lain dan menyampaikan secara lisan melalui bagan atau cara apapun yang 

terpikirkan oleh siswa kepada anggota kelompok lainnya. Selain itu, peran siswa sebagai fasilitator 

dan explaining menggambarkan pula bagaimana  siswa dapat menyelesaikan tugas yang diberikan 

tanpa memberikan jawabannya, melainkan dengan cara memberikan umpan balik yang spesifik 

mengenai pekerjaan siswa lain. Termasuk bagaimana siswa dapat menyelesaikan  tugasya dengan 

meminta siswa lain untuk mendemonstrasikan atau mempresentasikan cara menyelesaikan tugas 

tersebut. Masih menurut Suprijono (2009: 128), dalam pembelajaran student facilitator and 

explaining, Peran guru hanya sebagai manager, memantau jalannya pembelajaran, memonitoring 

disiplin kelas termasuk hubungan interpesonal, termasuk melihat ketepatan penggunaan waktu dalam 

menyelesaikan tugas. Selain itu sebagai mediator, guru memandu menjembatani mengaitkan materi 

pembelajaran yang sedang dibahas dengan permasalahan yang nyata dikemukakan di lapangan. 

Dengan kata lain, guru memberikan pengarahan kepada kelompok dengan menyatakan tujuan dari 

tugas atau materi yang diberikan, mendorong dan memastikan siswa untuk berpartisipasi. Membuat 

siswa mendapatkan giliran adalah salah satu cara untuk menarik partisipasi seluruh anggota 

kelompok. Selain itu, memberikan kesempatan untuk menyampaikan umpan balik positif kepada 

semua anggota. 

 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas (PTK). 

Pelaksanan penelitian tindakan kelas yang dimaksud didasarkan atas empat tahap kegiatan yang 

meliputi : Perencanaan tindakan  (planning); Pelaksanaan  tindakan (acting); Pengamatan Pelaksanaan 

Tindakan (observing), Refleksi (reflecting) 

 

Metode Penelitian tindakan kelas tersebut bertujuan agar pembelajaran di kelas bermakna bagi siswa 

dan pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajarnya. Termasuk didalamnya, guru sebagai pendidik 

juga dapat meningkatkan kemampuan di dalam pembelajaran dengan memilih metode-metode 

pembelajaran yang variatif, akibat diperoleh unpan balik dari kegiatan kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan selama penelitian berlangsung . 

 

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan terdiri atas dua siklus penelitian. Yang setiap siklusnya 

masing masing terdiri atas (1) tahap perencanaan (2) tahap pelaksanaan (3) tahap pengamatan dan (4) 

tahap refleksi (Arikunto, 2010: 127) 

 

Tujuan dilaksanakannya penelitian tindakan kelas (PTK) ini adalah untuk memperbaiki dan 

meningkatkan pembelajaran di kelas. Memilih jenis dan metode pembelajaran agar pembelajaran 

bermakna dirasakan oleh semua siswa dengan segala keragaman kemapuan yang dimilikinya.  

 

Adapun manfaat dari penelitian tindakan kelas ini dapat dijabarkan sesuai dengan pendapat dari 

Elfanany (2013: 97) yaitu bahwa penelitian tindakan kelas merupakan salah satu cara yang strategis 
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bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas termasuk untuk meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran secara utuh.   

 

Subyek dalam penelitian tindakan kelas (PTK)  adalah siswa kelas XII IPA 6 SMA Negeri 2 

Bandung, yang duduk di semester 1, tahun pelajaran 2019/2020. Sebanyak 36 siswa, dimana jumlah 

siswa perempuan sebanyak 20 dan siswa laki alaki laki sebanyak 16.  Lokasi Pelaksanaan Tindakan 

Kelas dilaksanakan di SMA Negeri 2 Bandung yang beralamat di jalan Cihampelas No. 173 Bandung 

 

Pelaksanaan kegiatan penelitian diawali dengan serangkaian perencanaan kegiatan yang  dilaksanakan 

di awal bulan Juli 2019, yaitu meliputi (1) konsultasi dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah 

bidang kurikulum (2) diskusi intern dalam MGMP kimia (3) penentuan observer penelitian (4) 

pembuatan proposal tentang rencana kegiatan penelitian.  

 

Desain Penelitian 

Desain Penelitian ini meliputi empat tahap yaitu tahap: (1) Perencanaan tindakan  (planning), (2) 

Pelaksanaan  tindakan (acting), (3) Pengamatan Pelaksanaan Tindakan (Observing), dan (4) Refleksi 

(reflecting). Tahapan ini mengacu pada teori Arikunto (2010: 127).  

 

Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini diantaranya adalah : RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran) dengan materi Sifat Koligatif Larutan. Daftar nama kelompok siswa yang 

sudah terbagi dalam kelompok Tutor dan kelompok Non Tutor. Lembar Observasi bagi guru yang 

digunakan  untuk mengamati Kondisi saat  Pelaksanaan Pembelajaran kooperatif  berlangsung. 

Lembar ini terdiri atas 3 bagian, yaitu lembar pengamatan (1) kelompok Tutor, (2) kelompok non 

Tutor dan (3) gabungan antara kelompok Tutor dan non Tutor. Lembar ini akan digunakan baik pada 

siklus satu maupun siklus dua. Lembar Observasi Siklus satu, yang  akan  digunakan oleh guru 

sebagai observer untuk mengamati ketika Siswa kelompok Non Tutor melakukan Presentasi. Lembar 

Observasi Siklus dua, yang akan  digunakan oleh guru sebagai observer untuk mengamati ketika 

Siswa kelompok Non Tutor melakukan Presentasi. Paket Soal soal Konsentrasi,  yang akan digunakan 

pada sesi terakhir penelitian, untuk melihat sejauhmana tingkat keberhasilan yang telah dicapai pada 

siklus ke satu. Paket Soal soal Sifat Koligatif Larutan, yang akan digunakan pada sesi terakhir 

penelitian, untuk melihat sejauhmana tingkat keberhasilan  yang telah dicapai pada siklus ke dua 

 

Pada penelitian tindakan kelas ini, pengumpulan data diperoleh berdasarkan  data kualitatif  dan data 

kuantitatif. Data yang sifatnya kualitatif diperoleh melalui (1) hasil pengamatan saat siswa melakukan 

diskusi kelompok, (2) hasil kerja siswa dalam kelompok, (3) hasil pengamatan saat siswa presentasi.  

 

Adapun data yang sifatnya kuantitatif diperoleh melalui  “hasil tes belajar siswa’. Data-data tersebut 

diperoleh dari setiap siklus yang dilakukan, baik siklus pertama maupun siklus kedua. Untuk 

keabsahan, data diperiksa dengan cara triangulasi yaitu dengan bantuan pengamat lain (Meleong, 

1994:  43).  

 

Teknik Pengolahan Data 

Data hasil penelitian tindakan kelas yang berupa data kualitatif  akan diolah melalui analisis deskripsi. 

Data tersebut diperoleh ketika siswa melaksanakan diskusi kelompok dan ketika melakukan 

presentasi. Pengamatan akan fokus tentang bagaimana keadaan siswa saat diskusi kelompok 

berlansung, termasuk dalam pengamatan pula ketika siswa melakukan presentasi. Adapun data yang 

bersifat kuantitatif, diperoleh berdasarkan hasil tes siswa baik di siklus pertama maupun di siklus 
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kedua. Hasil tes ini didapat dari seberapa banyak dan sejauhmana kebenaran didalam menyelesaikan 

soal-soal. Pada siklus pertama, soal-soal yang diberikan adalah soal soal mengenai konsentrasi 

larutan. Sedangkan di siklus kedua soal soal yang diberikan adalah soal-soal sifat koligatif larutan. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan observasi di lapangan, siswa kelas XII IPA 6 SMAN 2 Bandung berjumlah 36 siswa. Ke 

– 36 siswa tersebut terdiri atas 20 siswa putri dan 16 siswa putra. Kemampuan mereka dalam 

penguasaan materi (keterampilan kognitif) di dalam pembelajaran kimia selama berlangsungnya 

pembelajaran menunjukkan adanya keragaman. Dengan melihat keragaman keterampilan kognitif 

yang dimiliki siswa kelas XII IPA 6 tersebut, maka peneliti mencoba memanfaatkan kondisi tersebut 

untuk ketercapaian keberhasilan pembelajaran kimia secara individual maupun klasikal. Artinya siswa 

siswa yang memang telah memiliki potensi belajar kimia dengan baik akan di coba 

kebermanfaatannya untuk meningkatkan belajar siswa lain di kelasnya yang memang mengalami 

kesulitan belajar atau membutuhkan teman sebayanya di dalam meningkatkan kemampuan belajarnya. 

Kebermanfaatan tersebut dilakukan melalui pembentukkan tutor sebaya, atau yang menurut Suprijono 

(2009: 128) siswa akan berperan sebagai fasilitator dan explaining.  

 

Pada akhirnya diharapkan dengan terlaksananya Penelitian Tindakan Kelas akan terjadi peningkatan 

dalam hal kemampuan belajar siswa khususnya untuk siswa siswa yang memiliki kendala dalam 

pembelajaran kimia yang dalam kontek penelitian diperankan sebagai siswa kelompok non tutor, dan 

secara umum Penelitian Tindakan Kelas yang terlaksana diharapkan akan benar benar meningkatkan 

keberhasilan pembelajaran kimia secara individual maupun klasikal.  Hal ini sesuai dengan pendapat 

dari Elfanany (2013: 97) yang menyatakan bahwa manfaat dari Penelitian Tindakan Kelas adalah 

sebagai salah satu cara yang strategis bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas 

termasuk untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran secara utuh.   

 

Sesuai dengan desain penelitian, maka siklus yang dilaksanakan pada Penelitian Tindakan Kelas 

adalah sebanyak dua siklus. Banyaknya siklus tersebut telah disesuaikan dengan tahapan 

pembelajaran Sifat Koligatif Larutan yang harus diterima siswa. Tahapan pembelajaran tersebut 

meliputi (1) Pemahaman siswa terhadap Konsentrasi larutan, sebagai konsep prasyarat yang wajib 

dikuasai siswa agar pemebelajaran Sifat Koligatif Larutan lebih mudah dipahami. Pemahaman ini 

diujicobakan pada siklus pertama. dan (2) Pemahaman siswa terhadap Sifat Koligatif Larutan itu 

sendiri, sebagai materi utama, yang akan diaplikasikan pada siklus kedua. Siklus kedua akan tetap 

berlangsung jika hasil belajar siswa pada siklus pertama tidak mencapai batas nilai yang ditetapkan 

yaitu sekurang kurangnya 75% siswa memperoleh nilai dengan standar minimal yang telah 

ditetapkan, yaitu mendapat nilai 75. Kegagalan hasil belajar di siklus pertama akan diuji cobakan pada 

siklus ke dua, dengan memperhatikan apa penyebab atau kendala yang dihadapi saat Penelitian 

Tindakan kelas sedang berlangsung. Seluruh rangkaian siklus akan berakhir di siklus kedua, tercapai 

ataupun tidak tercapai tindakan yang diberlakukan pada siswa. 

 

Hasil Penelitian  

Hasil Penelitian Tindakan Kelas pada siswa kelas XII IPA 6 untuk pembelajaran kooperatif model 

Student Facilitator and Explaining diperoleh hasil belajar siswa sebagai berikut: Pada siklus pertama 

untuk kelompok tutor diperoleh hasil belajar siswa secara individual dalam menyelesaikan 12 soal 

mengenai konsentrasi larutan yang diberikan mecapai rata rata 99,40% (tabel 4.1). sementara untuk 

kelompok non tutor secara individual hanya mencapai hasil belajar dengan rata rata 52,78% (tabel 

4.2).  Setelah diberi tindakan berupa penggabungan antara kelompok tutor dan non tutor, maka semua 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 7 │ JULI 2022 │    ISSN : 2620-9748              36 

 

persolan yang secara individual tidak mampu dikerjakan oleh siswa non tutor, terselesaikan secara 

baik. Hasil penggabungan kedua kelompok ini, menghasilkan capaian hasil belajar sebesar 100%. 

 

Saat pelaksanaan tindakan dilakukan, terlihat bahwa masing masing kelompok memaksimalkan waktu 

yang tersedia untuk menyelesaikan persoalan yang belum terselesaikan di sesi sebelumnya. Tentu saja 

peran tutor dalam hal ini, benar benar sangat membantu siswa siswa dari kelompok non tutor. Dengan 

kata lain para tutor berfungsi dengan sangat baik membantu para non tutornya. Terbukti pula, pada 

saat perwakilan non tutor melakukan presentasi untuk menegecek sejauhmana mereka menguasai dan 

memahami persolan, hampir 98,87% setiap perwakilan non tutor mampu menjelaskan dengan sangat 

baik. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Ibrahim, dkk. Dikutip oleh Yasa (2008:  33) dimana 

pembelajaran kooperatif memiliki dampak positif untuk siswa yang hasil belajarnya rendah sehingga 

mampu memberikan peningkatan hasil belajar yang signifikan. Lundgren di kutip oleh nurhayati 

(2000:  15) menyatakan pula bahwa kehadiran tutor sebaya dalam pembelajaran kooperatif dapat 

membantu siswa memahami konsep konsep sains yang sulit. Menurutnya pula Tutor sebaya dapat 

berperan dalam membangun kemampuan dan berpikir kritis siswa dampingannya.  

 

Hasil akhir yang menggembirakan dari tindakan yang dilakukan pada Penelitian Tindakan kelas 

model Student Facilitator and Explaining pada siklus pertama ini adalah bahwa hasil belajar siswa 

khususnya kelompok non tutor,  untuk pemahaman konsep Konsentrasi Larutan dengan pemberian tes 

secara mandiri, mencapai  nilai di atas batas minimal ketuntasan yaitu  75. Untuk kelompok tutor rata 

rata hasil tes adalah 93,33%, untuk kelompok non tutor mencapai 80,77% dan secara klasikal 

mencapai rata rata hasil belajar sebesar 85,37%. Keberhasilan belajar yang diperoleh siswa khususnya 

siswa non tutor, dengan menggunakan model penelitian tersebut di atas telah sejalan dengan pendapat 

dari Suprijono (2009: 129) yang mengatakan bahwa model pembelajaran Student Facilitator and 

Explaining menjadikan siswa dapat membuat peta konsep nya sendiri untuk meningkatkan kreatifitas 

dan prestasi belajar nya.  Masih menurut Suprijono (2009: 128) peran penting siswa sebagai 

facilitator and explaining (kelompok tutor) adalah dalam hal merencanakan, yaitu bagaimana cara 

mereka mengajari materi yang sedang dipelajari kepada satu sama lain dan menyampaikan secara 

lisan melalui bagan atau cara apapun yang terpikirkan oleh siswa kepada anggota kelompok lainnya. 

Selain itu, peran siswa sebagai fasilitator dan explaining (kelompok tutor) menggambarkan pula 

bagaimana siswa dapat menyelesaikan tugas yang diberikan tanpa memberikan jawabannya, 

melainkan dengan cara memberikan umpan balik yang spesifik mengenai pekerjaan siswa lain. 

Termasuk bagaimana siswa dapat menyelesaikan tugasya dengan meminta siswa lain untuk 

mendemonstrasikan atau siswa meningkat secara signifikan.  

 

Siklus Kedua,  

Pelaksanan Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan pada siklus kedua ini merupakan kelanjutan 

dari siklus pertama. Adapun perbedaanya terletak pada materi atau konsep kimia yang diterapkan. 

Pada siklus kedua, konsep kimia yang diterapkan merupakan konsep aplikasi yang menggunakan 

konsep dasar sebagai sebuah syarat. Konsep dasar ada pada siklus pertama yaitu konsep tentang 

pemahaman Konsentrasi Larutan. Sedangkan pada siklus kedua adalah konsep penerapan pemahan 

Konsentrasi Larutan pada materi lanjutan yaitu konsep tentang Sifat Koligatif Larutan itu sendiri. 

Gambaran mengenai hasil belajar yang diperoleh siswa saat pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

pada siklus kedua berlangsung adalah sebagai berikut:  17 soal mengenai keragaman permasalahan 

yang ada pada konsep Sifat koligatif Larutan, untuk kelompok tutor, ketuntasan rata rata didalam 

menyelesaikan persolan persoalan tersebut mencapai 89,41%. Adapun untuk kelompok non tutor, rata 

rata pencapaian ketuntasan dalam menyelesaikan permasalahan, hanya mencapai 32,94%. Ketika 

tindakan dilakukan, yaitu dengan menggabungkan antara kelompok tutor dan non tutor, maka rata rata 
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pencapaian hasil belajar siswa siswa kategori non tutor, meningkat secara signifikan. Hasil 

ketercapaian belajar dalam menyelesaiakan keragaman persoalan pada konsep Sifat koligatif larutan 

yang belum dipahami atau belum terpecahkan sebelumnya, yaitu mencapai 91,37%.  Kondisi seperti 

ini ternyata di dukung pula oleh hasil penelitian Bloom (1984: 42) yang menunjukkan bahwa 

kehadiran tutor sebaya akan menaikkan kemampuan siswa 98% lebih tinggi dibandingkan jika siswa 

melakukan pembelajaran biasa. 

 

Ketika masing masing perwakilan non tutor mempresentasikan hasil pemecahan masalah yang telah 

dipelajari bersama para tutor sebayanya, dengan tujuan untuk mengecek sejauhmana tingkat 

pemahaman siswa tersebut, maka didapat rata rata pencapaian hasil belajarnya mencapai 90,67%.  Hal 

ini menunjukkan bahwa para tutor secara signifikan mampu meningkatkan hasil belajar siswa siswa 

dampingannya. Dzulbahri (2004: 19) menyatakan bahwa pada prinsipnya Student Facilitator and 

Explaining memberikan kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan ide atau pendapatnya 

kepada siswa lainnya. Permasalahan yang ada akan dibahas secara bersama-sama di dalam suatu 

kelompok, dimana ada kesempatan pada masing-masing siswa dalam kelompok mencoba 

menyelesaikannya permasalahannya secara mandiri. Dan pada akhirnya akan diperoleh kesepakatan 

bersama tentang hasil akhir dari permasalahan yang didiskusikan.  Hal inilah yang menyebabkan 

siswa yang bersatus sebagai non tutor akan punya kepercayaan diri untuk mengutaran ide nya, dan 

berpikir lebih kreatif (Suprijono, 2009: 129). 

 

Untuk menutup rangkaian kegiatan Penelitisan Tindakan Kelas pada siklus kedua, dilaksanakan tes 

akhir bagi seluruh kelompok siswa. Hasil belajar yang diperoleh adalah bahwa siswa dari kelompok 

tutor rata rata hasil belajarnya mencapai batas maksimal yaitu 100%. adapun untuk kelompok siswa 

non tutor perolehan hasil belajarnya telah mencapai batas minimal ketuntasan yaitu 75%, sedangkan 

untuk rata rata hasil belajar secara klasikal mencapai 83,72% (tabel 4.10).  Data tersebut 

mencerminkan bahwa tingkat keberhasilan yang dicapai khususnya oleh siswa kelompok non tutor 

cukup signifikan. Ketika menyelesaiakn persoalan secara mandiri, rata rata capaian belajar hanya 

32,94%. Ketika digabung dengan para tutornya, kemapuan memecahkan masalah meningkat secara 

siginifikan, yaitu mencapai rata rata hasil belalajar 91,37%. Sehingga hasil tes individual kelompok 

non tutor yang mencapai minimal batas ketuntasan belajar yaitu 75, tercapai dengan sangat baik. 

Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Schunk’s yang di kutip oleh Arifin (2003: 13) 

yang menyatakan bahwa dengan keberadaan tutor sebaya di dalam kelompok belajar maka hasil 

belajar siswa akan mengalami peningkatan yang signifikan. 

 

Dengan demikian berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas yang telah dilaksanakan baik pada 

siklus pertama maupun siklus kedua, menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif model Student 

Facilitator and Explaining, berhasil meningkatkan hasil belajar siswa kelas XII IPA 6, baik secara 

individual maupun klasikal. Keberhasilan pembelajaran kooperatif model Student Facilitator and 

Explaining ini Menurut Prasetya dalam Andari (2013: 13) dikarenakan model pembelajaran tersebut 

di atas, memiliki kelebihan kelebihan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) mendorong tumbuh 

dan kembangnya potensi berpikir kritis siswa secara optimal, (2) Melatih siswa aktif, kreatif dalam 

menghadapi setiap permasalahan, (3) Mendorong tumbuhnya tenggang rasa, mau mendengarkan dan 

menghargai pendapat orang lain, (4) Mendorong tumbuhnya sikap demonstrasi, (5) Melatih siswa 

untuk meningkatkan kemampuan saling bertukar pendapat secara objektif, rasional guna menentukan 

suatu kebenaran dalam kerjasama anggota kelompok, (6) Mendorong tumbuhnya keberanian 

mengutarakan pendapat siswa secara terbuka, (7) Melatih siswa untuk selalu dapat mandiri dalam 

menghadapi setiap masalah, (8) Melatih kepemimpinan siswa, dan (9) Memperluas wawasan siswa 

melalui kegiatan saling bertukar informasi, pendapat dan pengalaman antar mereka. 
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Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penelitian Tindakan Kelas 

yang dilakukan baik pada siklus pertama maupun siklus kedua, maka diperoleh kesimpulan secara 

umum bahwa Penelitian Tindakan Kelas dalam pembelajaran kooperatif dengan model Student 

Facilitator and Explaining, berhasil meningkatkan kompetensi belajar siswa kelas XII IPA 6 secara 

signifikan. 

 

Adapun kendala ketika Penelitian Tindakan kelas diterapkan, jika dilihat dari posisi siswa tidak terlalu 

siginifikan. Siswa kelas XII IPA 6, baik yang berfungsi sebagai tutor maupun non tutor, 

melaksanakan perannya masing masing secara proposional. Di awal terlihat ada sedikit ketegangan 

secara emosional, khususnya yang berperan sebagai tutor. Untuk kelompok non tutor terlihat mereka 

sangat antusias dan mendukung para tutornya.   kebersamaan mereka dan kebesaran jiwa merekalah, 

yang membuat suasana pembelajaran saat pelaksanaan penelitian berlangsung terlihat sangat 

harmonis. Kondisi ini pula yang menjadi salah satu faktor penyebab bahwa hasil belajar siswa akibat 

diterapkannya Cooperative Learning dengan model Student Facilitator and Explaining, berhasil 

meningkatkan kompetensi belajar siswa kelas XII IPA 6 secara signifikan.  

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut: Pada 

siklus pertama; kehadiran tutor sebaya pada pembelajaran koperatif (cooperative learning) model 

Student Facilitator And explaining, telah meningkatkan keterampilan belajar siswa kelas XII IPA 6 

SMA Negeri 2 Bandung secara individual sebesar 80,77% dan secara klasikal sebesar 85,37%, pada 

pemahaman konsep Konsentrasi Larutan. Pada siklus kedua; kehadiran tutor sebaya pada 

pembelajaran koperatif (cooperative learning) model Student Facilitator and Explaining, telah 

meningkatkan keterampilan belajar siswa kelas XII IPA 6 SMA Negeri 2 Bandung secara individual 

sebesar 75% dan secara klasikal sebesar 83,72%, pada konsep Sifat koligatif larutan. Melihat hasil 

dari siklus pertama dan siklus kedua, maka pembelajaran koperatif (cooperative learning) model 

Student Facilitator and Explaining, telah dapat meningkatkan keterampilan belajar siswa kelas XII 

IPA 6 SMA Negeri 2 Bandung pada aspek kognitif baik secara individual maupun klasikal., pada 

pembelajaran konsep Sifat Koligatif Larutan. Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) model 

Student Facilitator and  Explaining, untuk siswa kelas XII IPA 6 Tahun Pelajaran 2019/2020 , dapat 

menumbuhkan suasana belajar yang kondusif antara siswa yang berkemampuan lebih tinggi (tutor)  

dengan siswa lain yang berkemampuan rendah (non tutor). Pembelajaran koperatif (cooperative 

learning) model Student Facilitator and Explaining, memberi pengalaman belajar  pada siswa XII 

IPA 6 Tahun Pelajaran 2019/2020, akan pentingnya kerjasama yang sifatnya positif untuk 

menghasilkan suatu hasil belajar yang lebih baik. Pembelajaran koperatif (cooperative learning) 

model Student Facilitator and Explaining, mampu memberikan pengalaman nyata pada siswa XII 

IPA 6  Tahun Pelajaran 2019/2020 akan keragaman kemampuan atau potensi yang dimiliki masing 

masing siswa. 

 

Saran 

Dengan melihat hasil penelitian, maka beberapa saran yang bisa disampaikan adalah sebagai berikut: 

Penerapan pembelajaran kooperatif dengan melibatkan tutor sebaya sangat baik untuk diterapkan 

dalam pembelajaan sains khususnya dalam pembelajaran kimia. Para guru dapat memodifikasi 

sedemikian rupa model model pembelajaran agar hasilnya dapat tepat guna dan sesuai sasaran yang 

ingin di capai. Penting bagi guru untuk senantiasa memberi kesempatan pada semua kelompok siswa, 

dengan pembelajaran yang bervariasi, khusunya menggunakan model model pembelajaran yang 

melatih kemandirian siswa sekaligus mengajarkan makna kerjasama yang positif dalam pembelajaran. 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 7 │ JULI 2022 │    ISSN : 2620-9748              39 

 

Para guru perlu mendesain pembelajaran yang bermakna dengan persiapan yang matang, agar setiap 

kesempatan ketika siswa belajar, dapat berhasil dengan tepat guna. Penelitian tindakan Kelas, sangat 

baik dilakukan oleh guru, untuk mengembangkan  keterampilan mengajar.  
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ABSTRACT 

This study emphasizes increasing teacher competence in developing Canva application-based learning media 

with the implementation of IHT activities during the Covid 19 pandemic. This is evidenced by the increase in the 

results of the competency assessment of teachers at SMKN 3 Terbanggi Besar in the development of learning 

media based on the Canva application where in the initial conditions the average score is 45.88 and is included 

in the Less (K) category, increasing in the first cycle with an average The average value is 70.93 and is included 

in the Enough (C) category and in the second cycle with an average value of 90.40 and is in the Good (B) 

category. As for the increase in the competence of teachers at SMKN 3 Terbanggi Besar in the development of 

learning media based on the Canva application individually, in the initial conditions there were no teachers 

who were declared complete, in the first cycle 10 teachers or 55.56% were declared complete and in the second 

cycle 18 teachers or 100 % declared complete. From the explanation above, it can be concluded that the 

implementation of IHT has proven to be able to improve the competence of teachers at SMKN 3 Terbanggi 

Besar in developing learning media based on the Canva application. 

Key Word: IHT, Competence, Canva 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini menekankan kepada peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan media pembelajaran 

berbasis aplikasi canva dengan pelaksanaan kegiatan IHT di masa pandemi Covid 19. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat kesimpulan bahwa pelaksanaan IHT terbukti mampu meningkatkan kompetensi guru dalam 

pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi canva.  Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan hasil 

penilaian  kompetensi guru-guru di SMKN 3 Terbanggi Besar dalam pengembangan media pembelajaran 

berbasis aplikasi canva di mana pada kondisi awal  rata-rata nilai 45,88 dan masuk dalam kategori Kurang (K), 

meningkat pada siklus pertama dengan rata-rata nilai 70,93 dan masuk dalam kategori Cukup (C) dan pada 

siklus kedua dengan rata-rata nilai 90,40 dan masuk dalam kategori Baik (B). Adapun peningkatan kompetensi 

guru-guru di SMKN 3 Terbanggi Besar dalam pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi canva 

secara individu pada kondisi awal belum ada guru yang dinyatakan tuntas, pada siklus pertama 10 guru atau 

55,56% dinyatakan tuntas dan pada siklus kedua 18 guru atau 100% dinyatakan tuntas. Dari penjelasan di atas 

dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan IHT terbukti dapat meningkatkan kompetensi guru-guru di SMKN 3 

Terbanggi Besar dalam pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi canva. 

Kata Kunci : IHT,  Kompetensi, Canva 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Peningkatan kualitas pembelajaran banyak ditentukan oleh pembelajaran yang dirancang dan 

dilaksanakan oleh guru. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanan pendidikan merupakan pihak 

yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar mengandung 

sejumlah komponen. Salah satu komponen yang mendukung pembelajaran terlaksana dengan baik 

adalah media pembelajaran. Media pembelajaran sebagai perantara antara pengajar dan peserta untuk 

memahami pembelajaran lebih efektif dan efisien. 

 

Pemerintah Indonesia menetapkan status darurat terhadap wabah virus corona yang telah menyebar di 

tanah air, hampir seluruh aktifitas masyarakat dilakukan di rumah masing masing. Ada banyak upaya 

pemerintah dalam memutus rantai penyebaran covid-19, termasuk belajar dan mengajar dari rumah 

yang diprogramkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan perkembangan virus covid-19 

yang sangat menyebar dengan cepat, maka pembelajaran daring dan bekerja dari rumah diberlakukan 

untuk pencegahan penyebaran covid-19 untuk memastikan bahwa pengendalian, kewaspadaan, dan 

penanganan penyebaran covid-19 di unit kerjanya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Surat 

Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 dan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan 

dan Penanganan Corona Virus Disease (covid- 19). 

 

Dengan diterbitkannya kebijakan pemerintah untuk belajar di rumah, bekerja di rumah dan beribadah 

di rumah, maka di harapkan guru dan siswa harus dapat mampu  memanfaatkan dan menggunakan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar di rumah. 

Kebijakan belajar dari rumah ini dilakukan dalam rangka pemenuhan hak siswa untuk mendapatkan 

layanan pendidikan walaupun di tengah pandemi covid-19. Selama belajar dari rumah (BDR), guru, 

siswa, dan orang tua dituntut untuk beradaptasi terhadap kebijakan tersebut. 

 

Peningkatan kualitas pembelajaran banyak ditentukan oleh pembelajaran yang dirancang dan 

dilaksanakan oleh guru. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanan pendidikan merupakan pihak 

yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran (Yuniati, 2012:68). Untuk menciptakan suatu 

proses pembelajaran yang aktif dan interaktif dalam pembelajaran, guru memegang peranan yang 

sangat penting, karena guru berhubungan serta berinteraksi langsung dengan siswa sebagai subjek dan 

objek belajar. Guru juga dituntut untuk terampil dalam merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi proses pembelajaran. Roestiyah (2013:59), menyatakan agar siswa dapat belajar secara 

efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan guru harus memiliki 

strategi.  

 

Media pembelajaran adalah alat belajar yang sangat berperan penting dalam suatu proses belajar 

mengajar baik pembelajaran formal maupun non formal khususnya di masa pandemi Covid 19. 

Beragam media pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pengajaran, 

disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas guru sendiri dalam menggunakannya (Rosdiana, 

2016:72). Penggunaan media akan memudahkan siswa memahami materi pelajaran, karena belajar 

menggunakan media dapat dirancang menjadi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan 

sehingga siswa tidak cepat bosan, dan dapat memotivasi serta merangsang siswa untuk semangat 

dalam belajar, mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Penggunaan 

teknologi pembelajaran yang dapat menggabungkan unsur-unsur pendidikan dan hiburan, salah 

satunya adalah penggunaan teknologi berbasis komputer dalam ilmu inovasi model pembelajaran. 

 

Di SMKN 3 Terbanggi Besar selama pandemi Covid-19, dalam pelaksanaan pembelajaran secara 
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online siswa masih kesulitan dalam memahami materi karena siswa dituntut untuk belajar secara 

mandiri di rumah. Dari hasil observasi awal diketahui bahwa dari 18 guru di SMKN 3 Terbanggi 

Besar yang menjadi subjek penelitian  terdapat 6 guru  atau 33,33% dalam kriteria CUKUP dan 12 

guru lainnya atau 66,67% dalam kriteria KURANG, dan belum ada satupun guru  yang berada dalam 

kriteria minimal BAIK  dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 45,88 dalam kriteria KURANG. 

 

Pengembangan media pembelajaran yang menarik dapat membantu siswa untuk memahami materi 

yang diajarkan karena memiliki komunikasi dua arah. Media pembelajaran berbasis komputer 

merupakan media dan sumber terbaik yang dapat digunakan sebagai sumber media komunikasi, 

karena siswa tidak hanya memerhatikan memperhatikan media saja, tetapi berinteraksi dengan media 

(Rusman, 2012:72). Media pembelajaran dapat dikembangkan dengan berbasis aplikasi canva karena 

adanya teknologi computer/ smartphone yang dapat diterapkan dalam pembelajaran daring atau e 

learing.  Canva adalah program desain online yang menyediakan bermacam peralatan seperti 

presentasi, resume, poster, pamflet, brosur, grafik, infografis, spanduk, penanda buku, bulletin, dan 

lain sebagainya yang disediakan dalam aplikasi canva. Adapun jenis-jenis presentasi yang ada pada 

Canva seperti presentasi kreatif, pendidikan, bisnis, periklanan, teknologi, dan lain sebagainya. 

 

Pada pengembangan pemanfaatan aplikasi Canva dalam pembelajaraan menjadi menarik alasan yang 

hendak dibahas yaitu dampak dari pandemi Covid 19 dimana peserta didik diarahan untuk memiliki 

penguasaan keterampilan baru, yang mana dilihat dari pengaruh serta keterkaitan dengan pandemi 

Covid 19 yakni transformasi keseluruhan aspek melalui pengembangan teknologi dan internet sebagai 

sarana dan media pembelajaran di pandemi Covid 19. 

 

Upaya kepala sekolah sebagai sutradara sekaligus sebagai aktor yang paling berperan dalam proses 

manajemen untuk dapat meningkatkan kompetensi guru sehingga dapat proses belajar mengajar dapat 

berlangsung dengan baik seperti yang diharapkan. Kepala sekolah merupakan sosok pemimpin dan 

sekaligus bertindak sebagai seorang arsitektur di lembaga pendidikan. Sebagai seorang pemimpin, 

kepala sekolah harus berupaya membina dan meningkatkan komptensi guru demi pencapaian tujuan 

sekolah. Rendahnya kemampuan guru keterampilan dalam menggunakan aplikasi canva tersebut 

dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman guru tentang apa dan bagaimana pembuatan media 

pembelajaran berbasis aplikasi canva yang baik dan benar disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid 

19. Untuk dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembuatan media pembelajaran berbasis 

aplikasi canva tersebut maka diperlukan adanya upaya pembinaan dan pemberian bantuan terhadap 

guru-guru tersebut. Tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan guru  

pembuatan media pembelajaran berbasis aplikasi canva di SMKN 3 Terbanggi Besar adalah dengan 

mengadakan iHT. Dalam kegiatan iHT guru akan dibimbing secara langsung untuk membantu guru-

guru lebih efektif, sehingga diharapkan keterampilan dalam  pembuatan media pembelajaran berbasis 

aplikasi canva akan meningkat. 

 

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka peneliti yang bertugas sebagai kepala sekolah di  SMKN 3 

Terbanggi Besar berupaya untuk meningkatkan kesiapan guru-guru  tersebut dalam  pembuatan media 

pembelajaran berbasis aplikasi canva di masa pandemi Covid 19 dengan kegiatan In House Training 

(iHT) Daring dalam bentuk penelitian tindakan sekolah.  

 

Identifikasi Masalah 

Dari uraian sebagaimana dijelaskan pada latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan yang muncul terkait dengan pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi 

canva oleh guru-guru di . SMKN 3 Terbanggi Besar diantaranya : Pandemi Covid 19 yang belum 
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memungkinkan diadakannya proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas secara langsung. 

Perlunya inovasi-inovasi baru yang menunjang proses pembelajaran di masa pandemi Covid 19 

dengan memanfaatkan teknologi khususnya internet dengan memanfaatkan aplikasi canva. 

Kekurangmampuan guru-guru di SMKN 3 Terbanggi Besar dalam pengembangan media 

pembelajaran berbasis aplikasi canva yang kebutuhannya sangat mendesak masa pandemi Covid 19. 

 

Rumusan Masalah 

Dari uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah dari 

pelaksanaan kegiatan penelitian tindakan kepengawasan ini yaitu  Bagaimana proses pelaksanaan 

kegiatan iHT  sebagai upaya meningkatkan kompetensi guru dalam pengembangan media 

pembelajaran berbasis aplikasi canva di SMKN 3 Terbanggi Besar pada Semester 1 Tahun Pelajaran 

2021/2022? Bagaimana peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan media pembelajaran 

berbasis aplikasi canva  melalui kegiatan iHT di SMKN 3 Terbanggi Besar pada Semester 1 Tahun 

Pelajaran 2021/2022? 

 

Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian tindakan 

kepengawasan ini adalah: Mendeskripsikan proses pelaksanaan kegiatan iHT  sebagai upaya 

meningkatkan kompetensi guru dalam pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi canva di 

SMKN 3 Terbanggi Besar. pada Semester 1 Tahun Pelajaran 2021/2022. Meningkatkan kompetensi 

guru dalam pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi canva  melalui kegiatan iHT di . 

SMKN 3 Terbanggi Besar pada Semester 1 Tahun Pelajaran 2021/2022.   

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian  ini  dilaksanakan  di SMKN 3 Terbanggi Besar   yang beralamat di Jl.A. Yani No. 2 

Poncowati Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung.   Penelitian dilaksanakan pada 

semester 1 tahun pelajaran 2021/2022  selama kurang lebih 3 (empat) bulan dari bulan September 

2021 sampai dengan bulan Nopember 2021. Langkah-langkah PTS yaitu : perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi. Langkah-langkah PTS seperti Gambar  berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar Langkah-langkah PTS (Arikunto, 2010:16) 
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Subjek dan Objek Penelitian 

Yang menjadi subjek penelitian adalah guru di SMKN 3 Terbanggi Besar sebanyak 18 guru mata 

pelajaran sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah peningkatan kompetensi guru dalam 

pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi canva melalui kegiatan iHT. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Teknik  pengumpulan  data dalam penelitian ini  adalah  wawancara,   dan observasi. Observasi 

dipergunakan untuk mengumpulkan data dan mengetahui   peningkatan kompetensi guru dalam 

pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi canva dengan lengkap dan benar sesuai dengan 

petunjuk. Dokumentasi, dipergunakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang berhubungan dengan dokumen 

pendukung kelengkapan pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi canva.  

 

Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data dalam PTS ini sebagai berikut menggunakan lembar observasi terdiri dari 3 

komponen utama dengan 29 indikator penilaian (terlampir) 

 

Validasi Data 

Menurut Arikunto (2010:211), validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan kevalidan 

atau kesahihan sebuah instrumen. Suatu instrumen dinyatakan valid apabila mampu mengukur apa 

yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Menurut 

Sugiyono (2013:63), validitas merupakan derajad ketepatan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Suatu data dikatakan valid apabila tidak 

ada perbedaan antar data yang dilaporkan peneliti dengan data yang sesungguhnya. 

 

Ada dua macam validitas penelitian, yaitu validitas internal dan eksternal. Validitas internal 

berkenaan dengan derajad akurasi desain penelitian dengan derajad akurasi desain penelitian dengan 

hasil yang dicapai, sedangkan validitas eksternal berkenaan dengan derajad akurasi apakah hasil 

penelitian dapat digeneralisikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil. Uji 

keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas interbal), transferbility 

(validitas eksternal), dependability (reabilitas), dan confirmability (obyektivitas). Dalam penelitian 

ini, peneliti ini menggunakan uji kredibilitas triangulasi. 

 

Menurut Sugiyono (2013:64), triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu. Secara keseluruhan terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Dari ketiga bentuk triangulasi tersebut,  dalam penelitian 

ini, peneliti menerapkan bentuk triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi teknik pengumpulan 

data ini untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda, yaitu melalui observasi dan dokumentasi. Apabila dengan dua teknik tersebut 

menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber 

data bersangkutan guna memastikan kebenarannya atau mungkin semua dianggap benar karena sudut 

pandangnya berbeda-beda. 

 

Analisis Data 

Analisis data dapat dilakukan melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, mendeskripsikan data dan 

membuat kesimpulan. Mereduksi data merupakan kegiatan menyeleksi data sesuai dengan fokus 

permasalahan. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan semua instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data untuk dikelompokkan sesuai masalah. Hal ini juga memungkinkan peneliti untuk 
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membuang data yang tidak diperlukan. Mendeskripsikan data dilakukan agar data yang telah 

diorganisir menjadi bermakna. Bentuk deskripsi tersebut dapat berupa naratif, grafik atau dalam 

bentuk tabel. Tahap terakhir adalah membuat kesimpulan dari data yang telah dideskripsikan. Tahap 

menganalisis dan menginterpretasikan data merupakan tahap yang paling penting karena hal ini untuk 

memberikan makna dari data yang telah dikumpulkan. Hasil analisis dan interpretasi data merupakan 

jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif serta kuantitatif.  

 

Penghitungan data kuantitatif adalah dengan menghitung rata-rata peningkatan kinerja berdasarkan 

skor yang diperoleh dari lembar observasi yang telah disusun sebelumnya. Dengan rata-rata yang 

diperoleh dapat diketahui persentase peningkatan kinerja. Adapun cara menghitung hasil (skor) yang 

diperoleh dengan rumus mean atau rerata nilai menurut Suharsimi Arikunto (2010: 284-285) yaitu 

sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan :  

x   =  Mean (rata-rata)  

∑x   =  Jumlah nilai  

N   =  Jumlah yang akan dirata-rata  

 

Suharsimi Arikunto (2010: 269) menjelaskan analisis data deskriptif kualitatif yaitu sebagai berikut : 

Analisis data yang menggunakan teknik deskriptif kualitatif memanfaatkan persentase merupakan 

langkah awal saja dari keseluruhan proses analisis. Persentase yang dinyatakan dalam bilangan sudah 

jelas merupakan ukuran yang bersifat kuantitatif, bukan kualitatif. Jadi pernyataan persentase bukan 

hasil analisis kualitatif. Analisis kualitatif tentu harus dinyatakan dalam sebuah predikat yang 

menunjuk pada pernyataan keadaan, ukuran kualitas. Untuk menilai kemunculan indikator penilaian 

digunakan tabel di bawah ini. 

Tabel Penilaian Kemunculan Indikator  

No Kemunculan Nilai Ket 

1 Tidak muncul 1  

2 Muncul, tidak sesuai 2  

3 Muncul, sesuai, kurang relevan/lengkap 3  

4 Muncul, sesuai, lengkap/relevan 4  

 

Berdasarkan pendapat di atas agar diperoleh hasil analisis kualitatif maka dari perhitungan persentase 

kemudian dimasukkan ke dalam empat kategori predikat. Di adaptasi dari Suharsimi Arikunto 

(2010:269) empat kategori predikat tersebut yaitu seperti pada tabel berikut: 

Tabel  Pedoman Penilaian Peningkatan Kompetensi Guru dalam Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Aplikasi Canva   

No Rentang Skor Kriteria Penilaian Keterangan 

1 ≥91 Sangat Baik Tuntas 

2 71-90 Baik Tuntas 

3 51-70 Cukup Belum Tuntas 

4 ≤50 Kurang Belum Tuntas 
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Adapun analisis data secara deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah memaknai data dengan 

cara membandingkan hasil dari sebelum dilakukan tindakan dan sesudah tindakan. Analisis data ini 

dilakukan pada saat tahapan refleksi. Hasil analisis digunakan sebagai bahan refleksi untuk 

melakukan perencanaan lanjut dalam siklus selanjutnya. 

 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini tergolong Penelitian Tindakan Sekolah, Dengan empat langkah pokok yaitu : 

Perencanaan tindakan, Pelaksanaan tindakan, Pengamatan (observasi), dan Refleksi. Penjelasan 

mengenai prosedur pelaksanaan kegiatan In House Training (iHT) sebagai upaya meningkatkan 

kompetensi guru dalam pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi canva di SMKN 3 

Terbanggi Besar. 

. 

Indikator dan Kriteria Keberhasilan 

Secara keseluruhan setelah data terkumpul, selanjutnya dipergunakan untuk menilai keberhasilan 

tindakan, dengan indikator sebagai berikut: Minimal hasil penilaian kompetensi guru adalah BAIK 

atau rentang nilai 71-89. Peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan media pembelajaran 

berbasis aplikasi canva secara klasikal minimal 85% dari jumlah peserta dinyatakan tuntas. 

 

METODE PENELITIAN 

Setting Penelitian 

Penelitian  ini  dilaksanakan  di SMKN 3 Terbanggi Besar   yang beralamat di Jl.A. Yani No. 2 

Poncowati Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung.  Penelitian dilaksanakan pada 

semester 1 tahun pelajaran 2021/2022  selama kurang lebih 3 (empat) bulan dari bulan September 

2021 sampai dengan bulan Nopember 2021.  

 

Metode dan Rancangan Penelitian 

Langkah-langkah PTS yaitu : perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Langkah-langkah 

PTS seperti Gambar 1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Langkah-langkah PTS (Arikunto, 2010:16) 
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Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah guru di SMKN 3 Terbanggi Besar sebanyak 18 guru mata pelajaran 

sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan 

media pembelajaran berbasis aplikasi canva melalui kegiatan iHT. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Teknik  pengumpulan  data dalam penelitian ini adalah wawancara, dan observasi. Observasi 

dipergunakan untuk mengumpulkan data dan mengetahui peningkatan kompetensi guru dalam 

pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi canva dengan lengkap dan benar sesuai dengan 

petunjuk. Dokumentasi, dipergunakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang berhubungan dengan dokumen 

pendukung kelengkapan pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi canva.  

 

Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data dalam PTS ini sebagai berikut menggunakan lembar observasi terdiri dari 3 

komponen utama dengan 29 indikator penilaian. 

 

Validasi Data 

Menurut Arikunto (2010:211), validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan kevalidan 

atau kesahihan sebuah instrumen. Suatu instrumen dinyatakan valid apabila mampu mengukur apa 

yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Menurut 

Sugiyono (2013:63), validitas merupakan derajad ketepatan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Suatu data dikatakan valid apabila tidak 

ada perbedaan antar data yang dilaporkan peneliti dengan data yang sesungguhnya. 

 

Ada dua macam validitas penelitian, yaitu validitas internal dan eksternal. Validitas internal 

berkenaan dengan derajad akurasi desain penelitian dengan derajad akurasi desain penelitian dengan 

hasil yang dicapai, sedangkan validitas eksternal berkenaan dengan derajad akurasi apakah hasil 

penelitian dapat digeneralisikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil. Uji 

keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas interbal), transferbility 

(validitas eksternal), dependability (reabilitas), dan confirmability (obyektivitas). Dalam penelitian 

ini, peneliti ini menggunakan uji kredibilitas triangulasi. 

 

Menurut Sugiyono (2013:64), triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu. Secara keseluruhan terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Dari ketiga bentuk triangulasi tersebut,  dalam penelitian 

ini, peneliti menerapkan bentuk triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi teknik pengumpulan 

data ini untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda, yaitu melalui observasi dan dokumentasi. Apabila dengan dua teknik tersebut 

menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber 

data bersangkutan guna memastikan kebenarannya atau mungkin semua dianggap benar karena sudut 

pandangnya berbeda-beda. 

 

Analisis Data 

Analisis data dapat dilakukan melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, mendeskripsikan data dan 

membuat kesimpulan. Mereduksi data merupakan kegiatan menyeleksi data sesuai dengan fokus 

permasalahan. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan semua instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data untuk dikelompokkan sesuai masalah. Hal ini juga memungkinkan peneliti untuk 
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membuang data yang tidak diperlukan. Mendeskripsikan data dilakukan agar data yang telah 

diorganisir menjadi bermakna. Bentuk deskripsi tersebut dapat berupa naratif, grafik atau dalam 

bentuk tabel. Tahap terakhir adalah membuat kesimpulan dari data yang telah dideskripsikan. Tahap 

menganalisis dan menginterpretasikan data merupakan tahap yang paling penting karena hal ini untuk 

memberikan makna dari data yang telah dikumpulkan. Hasil analisis dan interpretasi data merupakan 

jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif serta kuantitatif.  

 

Penghitungan data kuantitatif adalah dengan menghitung rata-rata peningkatan kinerja berdasarkan 

skor yang diperoleh dari lembar observasi yang telah disusun sebelumnya. Dengan rata-rata yang 

diperoleh dapat diketahui persentase peningkatan kinerja. Adapun cara menghitung hasil (skor) yang 

diperoleh dengan rumus mean atau rerata nilai menurut Suharsimi Arikunto (2010: 284-285) yaitu 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Keterangan :  

x   =  Mean (rata-rata)  

∑x   =  Jumlah nilai  

N   =  Jumlah yang akan dirata-rata  

 

Suharsimi Arikunto (2010: 269) menjelaskan analisis data deskriptif kualitatif yaitu sebagai berikut : 

Analisis data yang menggunakan teknik deskriptif kualitatif memanfaatkan persentase merupakan 

langkah awal saja dari keseluruhan proses analisis. Persentase yang dinyatakan dalam bilangan sudah 

jelas merupakan ukuran yang bersifat kuantitatif, bukan kualitatif. Jadi pernyataan persentase bukan 

hasil analisis kualitatif. Analisis kualitatif tentu harus dinyatakan dalam sebuah predikat yang 

menunjuk pada pernyataan keadaan, ukuran kualitas. Untuk menilai kemunculan indikator penilaian 

digunakan tabel di bawah ini. 

Tabel Penilaian Kemunculan Indikator  

No Kemunculan Nilai Ket 

1 Tidak muncul 1  

2 Muncul, tidak sesuai 2  

3 Muncul, sesuai, kurang relevan/lengkap 3  

4 Muncul, sesuai, lengkap/relevan 4  

 

Berdasarkan pendapat di atas agar diperoleh hasil analisis kualitatif maka dari perhitungan persentase 

kemudian dimasukkan ke dalam empat kategori predikat. Di adaptasi dari Suharsimi Arikunto 

(2010:269) empat kategori predikat tersebut yaitu seperti pada tabel berikut: 

Tabel Pedoman Penilaian Peningkatan Kompetensi Guru dalam Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Aplikasi Canva   

No Rentang Skor Kriteria Penilaian Keterangan 

1 ≥91 Sangat Baik Tuntas 

2 71-90 Baik Tuntas 

3 51-70 Cukup Belum Tuntas 

4 ≤50 Kurang Belum Tuntas 
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Adapun analisis data secara deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah memaknai data dengan 

cara membandingkan hasil dari sebelum dilakukan tindakan dan sesudah tindakan. Analisis data ini 

dilakukan pada saat tahapan refleksi. Hasil analisis digunakan sebagai bahan refleksi untuk 

melakukan perencanaan lanjut dalam siklus selanjutnya. 

 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini tergolong Penelitian Tindakan Sekolah, Dengan empat langkah pokok yaitu : 

Perencanaan tindakan, Pelaksanaan tindakan, Pengamatan (observasi), dan Refleksi. Penjelasan 

mengenai prosedur pelaksanaan kegiatan In House Training (iHT) sebagai upaya meningkatkan 

kompetensi guru dalam pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi canva di SMKN 3 

Terbanggi Besar. 

 

Indikator dan Kriteria Keberhasilan 

Secara keseluruhan setelah data terkumpul, selanjutnya dipergunakan untuk menilai keberhasilan 

tindakan, dengan indikator sebagai berikut: Minimal hasil penilaian kompetensi guru adalah BAIK 

atau berada dalam rentang nilai 71-89. Peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan media 

pembelajaran berbasis aplikasi canva secara klasikal minimal 85% jumlah peserta dinyatakan tuntas. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut:Pelaksanaan kegiatan in House Training  terbukti mampu meningkatkan kompetensi guru-

guru di SMKN 3 Terbanggi Besar dalam pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi canva. 

Aplikasi Canva dapat dimanfaatkan dalam ranah pendidikan. Canva adalah aplikasi online yang 

mempunyai beragam template serta fitu-fitur yang ada untuk membantu guru (pengajar) serta peserta 

didik (pembelajar) memudahkan dalam melakukan pembelajaran yang berbasis teknologi, 

keterampilan, kreativitas, dan manfaat lainnya yang di dapat. Menarik perhatian dan minat dalam 

belajar dengan penyajian bahan ajar atau materi yang menarik. Peningkatan kompetensi guru-guru di 

SMKN 3 Ter dalam pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi canva  dibuktikan dengan 

peningkatan hasil penilaian  kompetensi guru-guru di SMKN 3 Terbanggi Besar alam pengembangan 

media pembelajaran berbasis aplikasi canva di mana pada kondisi awal  rata-rata nilai 45,88 dan 

masuk dalam kategori Kurang (K), meningkat pada siklus pertama dengan rata-rata nilai 70,93 dan 

masuk dalam kategori Cukup (C) dan pada siklus kedua dengan rata-rata nilai 90,40 dan masuk dalam 

kategori Baik (B). Adapun peningkatan kompetensi guru-guru di SMKN 3 Terbanggi Besar dalam 

pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi canva secara individu pada kondisi awal belum 

ada guru yang dinyatakan tuntas, pada siklus pertama 10 guru atau 55,56% dinyatakan tuntas dan 

pada siklus kedua 18 guru atau 100% dinyatakan tuntas. 

 

Saran  

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tindakan sekolah ini, peneliti menyarankan: Bagi Guru; 

Kegiatan IHT di masa pandemi Covid 19 ini dapat dijadikan pengalaman berharga dan menambah 

wawasan terutama dalam pengusaaan dan kemampuan memanfaatkan teknologi sebagai sarana dan 

media pembelajaran khususnya penggunaan aplikasi canva. Bagi sekolah, agar  selanjutnya agar dapat 

melaksanakan IHT dengan perangkat pembelajaran lainnya khususnya pada masa pandemi Covid 19 

sehingga dapat memperlancar proses kegiatan belajar mengajar yang berujung pada peningkatan mutu 

sekolah dan output yang dihasilkan.  

 

 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 7 │ JULI 2022 │    ISSN : 2620-9748              50 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Alfaris, Sujoko. 2012. Peningkatan Kemampuan Guru Mata Pelajaran Melalui InHouse Training. 

Jurnal Pendidikan Penabur-No.18 tahun ke 11/Juni.Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur 

Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta. : Rineka CiptaAtmodiwirio, Syukur. 2011. 

Manajemen Pelatihan. Jakarta: Ardalizya Jaya. 

Dale S. Beach, 2015, Personnel : The Management Of People At Work, Third. Edition, Collier 

Macmillan, Publisher 

Danim, Sudarwan & Khairil. 2012. Profesi Kependidikan. Bandung: Alfabeta  

Dessler, Gary 2017. Manajemen Personalia. Terjemahan Agus Darma, Jakarta. Penerbit Erlangga. 

Finch, C. dan Crunkilton, J.R. 2012. Curriculum Development in Vocational and 

Technical Education : Planning,Content and Implementation. Boston : Allyn and Bacon, Inc 

Flippo, Edwin B. 2016. Manajemen Personalia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 

Kamaludin. 2011. Manajemen Pendidikan. Bandung: Mandar Maju. 

Kamil, M. 2011. Model Pendidikan dan Pelatihan. Bandung: Alfabeta 

Marwansyah.2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Pustaka Setia. 

Meldona. 2019. Manajemen Sumber Daya Manusia Perspektif Integratif. Malang: UIN-Malang Press. 

Mulyasa, E. 2017. Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 

Nawawi Hadari. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia kompetitif, Gajah Mada University Press, 

Yogyakarta. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai 

Kepala Sekolah/Madrasah. Jakarta : Kemendikbud 

Purwono, dkk. 2014. Penggunaan Media Audio Visual Pada Mata Pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam Di Sekolah Menengah Pertama Negeri I Pacitan.Jurnal Teknologi 

Pendidikan Dan Pembelajaran, Vol.2, No. 2, hlm. 127 144 

Rahman at all. 2016. Peran Strategis Kapala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. 

Jatinangor: Alqaprint. 

Roestiyah. 2013. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka Cipta 

Rosdiana, Bakar A, 2016, Pendidikan Suatu Pengantar,Cetakan Ketiga Bandung: 

CitaPustakaMediaPerintis. 

Rusman, 2012. Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme 

Guru, RajaGrafindo Persada, Jakarta 

Sofo, Francesco 2011. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Edisi Terjemahan. Surabaya: 

Airlangga University Pers. 

Sugiyono, 2013, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta 

Surat Edaran Kemendikbud No. 4 Tahun 2020. Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa 

Darurat Penyebaran Corona Viru Disease Covid 19. Diakses pada 30 Oktober 2020 

Tanjung, R. E., & Faiza, D. 2019. Canva Sebagai Media Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Dasar 

Listrik dan Elektronika. Jurnal Vokasional Teknik Elektronik dan Informatika. Vol. 7 No 2. 

Usman, Husaini. 2012. Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. 

Wahjosumidjo. 2012. Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 

Yuniati, 2012. Profesionalisme Guru dalam Pembelajaran. Surabaya: Insan Cendekia 

 

 

Nurhasanah, S.Pd 

Kepala Sekolah SMK N 3 Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung 

 

******* 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 7 │ JULI 2022 │    ISSN : 2620-9748              51 

 

INCREASING STUDENT LEARNING OUTCOMES IN SCIENCE 
LEARNING USING EXPERIMENTAL METHODS IN 

CLASS IV STATE ELEMENTARY SCHOOL 03 ALAI KOTA PADANG 
 

PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN  
IPA DENGAN MENGGUNAKAN METODE EKSPERIMEN DI  

KELAS IV SEKOLAH DASAR NEGERI 03 ALAI KOTA PADANG 
 

Desuharti, S.Pd 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to describe the improvement of student learning outcomes in science learning by 

using the experimental method in class IV of the State Elementary School 03 Alai Padang City. This study used 

a qualitative and quantitative approach with the type of classroom action research. The subjects of this study 

were class IV  students of SD Negeri 03 Alai Padang City, classroom teachers as observers, and researchers as 

practicing teachers. In practice, this research was conducted in two cycles. Each cycle consists of planning, 

implementing, observing, and reflecting activities. Data obtained through observation and evaluation sheets. 

The results of the research in the first cycle of learning planning obtained an average of 66% and in the second 

cycle it increased by an average of 84%. The implementation of learning in the first cycle of teacher activities 

obtained an average of 67.5% and in the second cycle increased by an average of 87.5%. In the first cycle 

student activities get an average of 62.5% and an increase in the second cycle with an average of 85%. 

Furthermore, the first cycle student learning outcomes in the three aspects obtained an average of 65.40 with 

qualification (C) and in the second cycle student learning outcomes in the three aspects increased by an average 

of 75.10 with qualification (B). Thus, it can be concluded that there is an increase in student learning outcomes 

in science learning by using the Experimental method in class IV SD Negeri 03 Alai Padang City. 

Key Word: Learning Outcomes, Experiments, Science 

 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA 

dengan menggunakan metode eksperimen di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 03 Alai Kota Padang Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan jenis penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian ini 

adalah siswa kelas IV SD Negeri 03 Alai Kota Padang, guru kelas selaku observer, dan peneliti selaku guru 

praktisi. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan dalam dua kali siklus. Setiap siklus terdiri atas kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Data yang diperoleh melalui lembar pengamatan dan 

evaluasi. Hasil penelitian pada perencanaan pembelajaran siklus I memperoleh rata-rata 66% dan pada siklus II 

meningkat dengan rata-rata 84%. Pelaksanaan pembelajaran pada aktifitas guru siklus I memperoleh rata-rata 

67,5% dan pada siklus II meningkat dengan rata-rata 87,5%. Pada aktifitas siswa siklus I mendapatkan rata-rata 

62,5% dan mengalami peningkatan pada siklus II dengan rata-rata 85%. Selanjutnya hasil belajar siswa siklus I 

pada ketiga aspek memperoleh rata-rata 65,40 dengan kualifikasi (C) dan pada siklus II hasil belajar siswa pada 

ketiga aspek meningkat dengan rata-rata 75,10 dengan kualifikasi (B). Dengan demikian dapat disimpulkan 

adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan metode Eksperimen di 

kelas IV SD Negeri 03 Alai Kota Padang. 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Eksperimen, IPA 
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Latar Belakang 

Dengan adanya IPA yang dipelajari di Sekolah Dasar (SD) maka dapat melatih siswa dalam berfikir 

secara kreatif dan inovatif serta merupakan latihan awal bagi siswa untuk berfikir dalam 

mengembangkan daya cipta dan minat secara dini kepada alam sekitarnya yang dilakukan melalui 

serangkaian proses. Hal ini juga dipertegas oleh Yager (dalam Mulyasa, 2005:5) yang menyatakan 

bahwa: ”Pembelajaran IPA di SD selain mengembangkan aspek kognitif juga meningkatkan 

keterampilan proses, sikap, kreatifitas dan kemampuan aplikasi konsep”. Sebagaimana yang 

dikemukakan Depdiknas (2006:484) bahwa tujuan dari pembelajaran IPA adalah: Memperoleh 

keyakinan terhadap kebesaran Tuhan YME berdasarkan keberadaaan, keindahan, dan keteraturan dan 

ciptaannya, (2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat 

dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, (3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif 

dan kesadaran tentang adanya hubungan saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat, (4) Mengembangkan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan 

membuat keputusan, (5) Meningkatkan kesadaran dalam berperan serta dalam memelihara, menjaga, 

melestarikan lingkungan alam, (6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dengan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan, (7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan 

keterampilan IPA sebagai dasar melanjutkan pendidikan ke SMP. 

 

Dengan bertolak dari tujuan pembelajaran IPA yang telah diuraikan di atas, maka pembelajaran IPA 

di sekolah semestinya merupakan kegiatan yang disenangi, menantang, dan sangat bermakna bagi 

siswa serta dapat membuat siswa mengaplikasikan hasil belajar yang diperoleh ke lingkungan 

masyarakat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Anna (2005:84) “Pembelajaran IPA membuat siswa 

menjadi tanggap dan dapat berpikir kritis dari dampak positif dan negatif terhadap perkembangan 

teknologi sehingga dapat mengambil keputusan yang mensejahterakan masyarakat”. Untuk itu, dalam 

penyajian materi pembelajaran IPA guru harus mampu menggunakan strategi pembelajaran yang tepat 

sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. 

 

Namun fenomena yang ditemukan di lapangan dalam proses pembelajaran IPA yaitu kurang 

dikemasnya pembelajaran IPA dengan pendekatan yang menarik, menantang, dan menyenangkan. 

Guru seringkali menyampaikan materi IPA dengan metode ceramah dari awal hingga akhir 

pembelajaran, sehingga kurang menarik minat dan motivasi siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Selain itu, guru juga kurang mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan masyarakat 

pada saat ini. 

 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada bulan Juli 2012 di SD Negeri 03 Alai Kota Padang, 

khususnya di kelas IV, peneliti menemukan adanya permasalahan yang timbul dalam pembelajaran 

IPA. Dari segi guru, yaitu: (1) guru kurang menggunakan langkah-langkah pendekatan yang tepat 

dalam proses pembelajaran, (2) guru lebih dominan menggunakan metode konvensional dan kurang 

menggunakan metode yang bervariasi, (3) LKS yang diberikan guru kurang sesuai dengan materi 

yang diajarkan. Dampaknya bagi siswa yaitu: (1) siswa kurang memperlihatkan rasa ketertarikan 

terhadap materi pembelajaran IPA karena dalam proses pembelajaran siswa tidak dilibatkan untuk 

mempraktekkan materi yang telah dipelajari, (2) siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, 

sehingga hasil pembelajaran IPA sangat rendah 

 

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kurang 

bervariasi dalam penggunaan metode, dan terlalu sering menggunakan metode ceramah dan tanya 

jawab saja. Sedangkan penggunaan metode eksperimen paling tepat dalam mengajarkan  

pembelajaran IPA,  dengan melakukan eksperimen yang memadai untuk Kompetensi Dasar yang 
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membutuhkan penalaran dan pembuktian konsep/teori karena kurang tepatnya guru menggunakan 

peralatan yang tersedia untuk pelaksanaan eksperimen di sekolah. Akibatnya guru menyampaikan 

pembelajaran lebih banyak dengan pendekatan konvensional, sedangkan siswa hanya dibekali dengan 

konsep-konsep saja tanpa melakukan eksperimen. Hal ini menjadikan siswa kesulitan menguasai 

materi IPA karena pembelajaran yang dilakukan belum mengakomodir secara optimal. 

 

Pada umumnya materi pembelajaran IPA membutuhkan pembuktian dan pengalaman nyata bagi 

siswa dalam mempelajarinya. Pembuktian dan pengalaman nyata dalam belajar tersebut kurang 

efektif bila dilakukan dengan pendekatan konvensional seperti yang selama ini sering dilakukan guru. 

Untuk itu dibutuhkan metode yang tepat dalam memperoleh pengalaman nyata tersebut. Salah satu 

metode yang dapat digunakan untuk pemerolehan pengalaman belajar yang nyata bagi siswa adalah 

metode eksperimen. Karena metode eksperimen sebagai suatu metode pengembangan ilmu akan 

mampu merangsang sikap ilmiah siswa melalui percobaan sendiri secara sederhana, dan membuktikan 

kebenaran kata-kata yang selama ini diketahuinya tapi kurang difahami maknanya. Karena itu metode 

eksperimen merupakan salah satu metode yang cocok dilakukan di SD dalam bentuk eksperimen 

sederhana. Seperti yang dijelaskan oleh Moedjiono (1992:77) bahwa, “Sebagai suatu metode 

pengembangan ilmu, metode eksperimen patut diterapkan di sekolah-sekolah dasar agar mampu  

melaksanakan eksperimen sederhana”. 

 

Penggunaan metode eksperimen diharapkan mampu menumbuhkan rasionalitas siswa dalam berpikir 

dan bertindak, tidak hanya menerima pendapat orang lain. Siswa diharapkan mampu mengembangkan 

kepedulian terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Seperti penjelasan Syaiful 

(2006:197) tentang manfaat penggunaan metode eksperimen bagi siswa, yaitu: “Metode eksperimen 

diharapkan mampu membuat siswa (1) lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan 

percobaannya sendiri daripada  hanya menerima kata guru dan buku, (2) mengembangkan sikap studi 

eksplorasi tentang IPTEK, sikap seorang ilmuwan”. 

 

Penggunaan metode eksperimen yang memberikan pembuktian dan pengalaman nyata bagi siswa 

dalam pembelajaran IPA merupakan salah satu solusi yang diharapkan dapat meningkatkan hasil 

pembelajaran IPA siswa. 

 

METODOLOGI 

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

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

Pendekatan kuantitatif lebih mengutamakan hasil belajar dan penyajian datanya dalam bentuk angka. 

Menurut Nana (2004:126) “Pendekatan kuantitatif sifatnya numerikal. Maknanya belum 

menggambarkan apa adanya sebelum dilakukan pengolahan data dan analisis lebih lanjut”. Data 

kuantitatif ini berbentuk angka atau bilangan yang dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik 

perhitungan matematika atau statistik. 

 

Pendekatan kualitatif digunakan karena prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku yang diamati dari orang-orang atau sumber informasi. 

Menurut Nana dan Ibrahim (2007:197), “Pendekatan kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-

kata, bukan rangkaian angka”. Data kualitatif ini diperoleh melalui observasi. Sehingga pendekatan 

dengan kualitatif ini sangat cocok digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses 

pembelajaran untuk dapat meningkatkan hasil belajar 
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HASIL PENELITIAN 

Siklus I 

Hasil belajar siswa aspek kognitif pada siklus I pertemuan ke 2 sudah terlihat meningkat 

dibandingkan dengan pertemuan 1. Pada pertemuan 1 memperoleh nilai rata-rata 66,40 dan pada 

pertemuan ke 2 memperoleh nilai rata-rata 70,53. Walau sudah terjadi peningkatan, tetapi hasil belajar 

siswa masih belum berada pada kriteria yang diharapkan. Sehingga dalam pertemuan berikutnya guru 

perlu memperhatikan kejelasan pertanyaan dari soal yang akan diberikan sehingga siswa tidak ragu 

lagi dalam menjawab soal tersebut. 

Pada aspek afektif, siswa sudah mulai berani mengeluarkan pendapatnya, dan sudah mulai serius 

dalam melakukan eksperimen, namun guru tetap memberikan arahan dan membimbing siswa agar 

lebih berani, lebih serius, dan lebih aktif lagi dalam kelompoknya. Hal ini terlihat dari tiga aspek yang 

dinilai yaitu keseriusan dalam melakukan eksperimen diperoleh jumlah nilai 80 dengan rata-rata 2,67 

termasuk kriteria cukup, dan pada keberanian dalam mengeluarkan pendapat diperoleh jumlah nilai 60 

dengan rata-rata 2termasuk kriteria cukup, serta aktif dalam kelompok diperoleh jumlah nilai 77 

dengan rat-rata 2,56 termasuk kriteria cukup. Secara keseluruhan pada aspek afektif siklus I 

pertemuan 2 ini diperoleh jumlah nilai 1888 dengan rata-rata 62,93 termasuk dalam kriteria taraf 

keberhasilan cukup. Untuk itu pada pertemuan selanjutnya perlu ditingkatkan lagi. 

 

Siklus II 

Hasil belajar siswa aspek kognitif pada siklus II pertemuan 2 sudah terlihat meningkat dibandingkan 

dengan siklus II pertemuan 1. Pada siklus II pertemuan 1 memperoleh nilai rata-rata 75,60 dan pada 

siklus II pertemuan 2 memperoleh nilai rata-rata 79,87. Pada siklus II pertemuan 2 ini nilai siswa 

sudah meningkat dan telah mencapai nilai yang ditetapkan. 

Pada aspek afektif, siswa sudah berani mengeluarkan pendapatnya, dan sudah serius dalam 

melakukan eksperimen, Hal ini terlihat dari tiga aspek yang dinilai yaitu keseriusan dalam melakukan 

eksperimen diperoleh jumlah nilai 99 dengan rata-rata 3,3 termasuk kriteria baik, dan pada keberanian 

dalam mengeluarkan pendapat diperoleh jumlah nilai 87 dengan rata-rata 2,9 termasuk kriteria cukup, 

serta aktif dalam kelompok diperoleh jumlah nilai 93 dengan rat-rata 3,1 termasuk kriteria baik. 

Secara keseluruhan pada aspek afektif siklus II pertemuan 2 ini diperoleh jumlah nilai 2317 dengan 

rata-rata 77,23 termasuk dalam kriteria taraf keberhasilan baik. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian Siklus I dan II 

Penilaian kognitif siswa pada pertemuan 1 siklus I diperoleh rata-rata 66,40. Nilai tertinggi adalah 88 

dan nilai terendah adalah 44. Sedangkan pada pertemuan ke 2 diperoleh nilai rata-rata 70,53. Nilai 

tertinggi adalah 88 dan nilai terendah adalah 52. Jadi nilai rata-rata pada siklus I ini adalah 68,46 

Penilaian aspek afektif pertemuan 1 memperoleh persentase perolehan skor 63% dengan kategori 

cukup. Sedangkan pada pertemuan kedua diperoleh persentase perolehan skor 63% dengan kategori 

cukup. Jadi rata-rata peniaian aspek afektif pada siklus 1 ini adalah 63% dan memperoleh kriteria 

cukup. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk pertemuan berikutnya diharapkan guru lebih 

membimbing siswa dalam bekerja kelompok serta mengingatkan siswa untuk saling menghargai dan 

mengisi laporan sesuai eksperimen yang dilakukan. 

 

Penilaian kognitif siswa pada pertemuan 1 siklus II diperoleh rata-rata 75,60 Nilai tertinggi adalah 

100 dan nilai terendah adalah 56. Hasil ketuntasan kelas terdapat 24 orang siswa telah tuntas dengan 

persentase 80%. Sedangkan pada pertemuan ke 2 diperoleh nilai rata-rata 79,87. Nilai tertinggi adalah 

100 dan nilai terendah adalah 60. Hasil ketuntasan kelas terdapat 26 orang siswa telah tuntas dengan 

persentase 87%. Jadi nilai rata-rata pada siklus II ini adalah 77,74 dan ketuntasan belajar (klasikal) 

pada siklus II dengan persentase 83,5% sehingga tergolong dalam kategori tuntas. 
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Penilaian aspek kognitif pertemuan 1 memperoleh persentase perolehan skor 71% dengan kategori 

baik. Sedangkan pada pertemuan kedua diperoleh persentase perolehan skor 67% dengan kategori 

baik. Jadi rata-rata peniaian aspek afektif pada siklus II ini adalah 74% dan memperoleh kriteria baik. 

Penilaian aspek psikomotor pada pertemuan 1 diperoleh persentase skor 71% dengan kategori baik. 

Sedangkan pada pertemuan ke 2 diperoleh persentase 75% dengan kategori baik. Jadi rata-rata 

penilaian psikomotor pada siklus II ini adalah 73% dan masuk kriteria baik. Pada siklus II ini siswa 

sudah terampil dalam menggunakan alat dan bahan eksperimen serta dalam langkah kerja yang 

dilakukan juga telah tepat dan sesuai dengan petunjuk LKS. 

 

Jika dilihat dari rekapitulasi keberhasilan siswa pada siklus II, diperoleh gambaran bahwa rata-rata 

keberhasilan siswa pada siklus II untuk ketiga aspek adalah 75,10 dengan ketuntasan klasikal 97%. 

Jadi dapat disimpulkan keberhasilan belajar siswa meningkat 40% dari siklus I dan telah melebihi 

target yang telah peneliti tetapkan. Oleh karena itu, penelitian ini berakhir pada siklus II. Grafik 

peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA di kelas IV SD Negeri 03 Alai Kota Padang 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan metode Eksperimen meningkat. 

Meningkatnya hasil belajar siswa tersebut dapat dilihat dari rata-rata yang diperoleh pada siklus I 

pertemuan I pada aspek kognitif memperoleh rata-rata 66,40. Pada aspek afektif mendapatkan rata-

rata 62,73. Pada aspek psikomotor memperoleh rata-rata 63,3. Jadi rata-rata hasil belajar siswa pada 

siklus I pertemuan 1 adalah 64,20 dan pada pertemuan 2 pada aspek kognitif mendapatkan rata-rata 

70,53. Pada aspek afektif mendapatkan rata-rata 62,93. Pada aspek psikomotor mendapatkan rata-rata 

65,27. Jadi hasil belajar siswa pada siklus I pertemuan 2 mendapatkan rata-rata 66,27 sehingga rata-

rata pada siklus I adalah 65,40 dengan kualifikasi kurang (C). Sementara itu, rata-rata hasil belajar 

siswa pada siklus II pertemuan 1 pada aspek kognitif mendapatkan rata-rata 75,60. Pada aspek afektif 

mendapatkan rata-rata 70,76. Pada aspek psikomotor memperoleh rata-rata 70,43. Jadi hasil belajar 

siswa pada Siklus II pertemuan 1 dari ketiga aspek mendapatkan rata-rata 72,37. Pada pertemuan 2 

aspek kognitif mendapatkan rata-rata 79,87. Pada aspek afektif mendapatkan rata-rata 77,23. Pada 

aspek psikomotor mendapatkan rata-rata 75,10. Jadi hasil belajar yang diperoleh siswa pada siklus II 

pertemuan 2 adalah 77,40 sehingga rata-rata yang diproleh pada siklus II adalah 75,10. Pada siklus II 

ini nilai siswa mengalami peningkatan dengan persentase ketuntasan 97%. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dicantumkan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran 

untuk dipertimbangkan: Guru hendaknya dapat menerapkan metode Eksperimen dalam proses 

pembelajaran baik pada materi dan mata pelajaran yang sama maupun pada mata pelajaran yang 

berbeda. Lebih mendalami lagi pembelajaran dengan menggunakan metode Eksperimen pada materi 

lain dalam pembelajaran IPA dan bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian 

mendalam tentang penerapan metode Eksperimen pada materi lain dalam IPA. 
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ABSTRACT 

This study aims to (1) How is the principal's efforts in improving the pedagogic competence of teachers at SD 

Negeri 25 Jati Tanah Tinggi, Kec. Padang Timur, (2) How are the principal's efforts in improving the 

personality competence of teachers at SD Negeri 25 Jati Tanah Tinggi, Kec. Padang Timur, (3) How are the 

principal's efforts in improving the social competence of teachers at SD Negeri 25 Jati Tanah Tinggi, Kec. East 

Padang, (4) How are the principal's efforts in improving the professional competence of teachers at SD Negeri 

25 Jati Tanah Tinggi, Kec. East Field. From the results of the study it was found that: (1) The principal's efforts 

to improve the pedagogic competence of teachers by providing direct guidance and supervision to teachers 

related to the process of implementing learning in the classroom. (2) Efforts by the principal in improving the 

competence of the teacher's personality by setting a good example for the teacher. (3) The principal's efforts to 

improve social competence by creating a sense of togetherness and kinship by improving communication 

between teachers. So as to create a harmonious and comfortable working atmosphere in the school 

environment. (4) Efforts by school principals in improving the professional competence of teachers, by 

providing guidance and involving teachers in training activities, seminars, workshops, and KKG, to expand 

teacher knowledge and gain new knowledge, so as to be able to apply it in the learning process at school in 

order to improve the quality of learning and output of students. 

Key Word: Principal, Teacher Professionalism 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Bagaimana upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi 

pedagogik guru di SD Negeri 25 Jati Tanah Tinggi Kec. Padang Timur , (2) Bagaimana upaya kepala sekolah 

dalam meningkatkan kompetensi kepribadian guru di SD Negeri 25 Jati Tanah Tinggi Kec. Padang Timur, (3) 

Bagaimana upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi sosial guru di SD Negeri 25 Jati Tanah 

Tinggi Kec. Padang Timur, (4) Bagaimana upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional 

guru di SD Negeri 25 Jati Tanah Tinggi Kec. Padang Timur. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) Upaya 

kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi  pedagodik  guru  dengan  cara  mengadakan  pembinaan  dan  

pengawasan  secara langsung kepada guru terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. (2) 

Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi kepribadian guru dengan cara memberikan contoh 

yang baik terhadap guru. (3)  Upaya  kepala  sekolah  dalam  meningkatkan  kompetensi  sosial  dengan  cara  

menciptakan nuansa kebersamaan dan kekeluargaan dengan cara meningkatkan komunikasi antarguru. 

Sehingga tercipta suasana kerja yang harmonis dan nyaman di dalam lingkungan sekolah. (4) Upaya kepala 

sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru, dengan cara melakukan pembinaan maupun 

mengikut sertakan guru dalam kegiatan diklat, seminar, workshop, maupun KKG, untuk memperluas 

pengetahuan guru serta mendapatkan ilmu yang baru, sehingga mampu menerapkannya dalam proses 

pembelajaran di sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dan Output peserta didik. 

Kata Kunci: Kepala Sekolah, Profesionalisme Guru 
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LATAR BELAKANG 

Pendidikan adalah bimbingan kepribadian atau pimpinan sadar oleh si pendidik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentukknya kepribadian yang  utama.  

Terdapat unsur-unsur usaha (kegiatan, pendidik, si terdidik, dan tujuan serta alat yang digunakan) 

dalam pendidikan.
  

Bila pendidikan diartikan sebagai latihan mental, moral dan fisik (jasmaniah) 

yang menghasilkan manusia berbudaya tinggi untuk melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung 

jawab dalam masyarakat selaku hamba Allah. Maka pendidikan berarti menumbuhkan personalitas 

(kepribadian) serta menanamkan rasa   tanggung   jawab.   Usaha kependidikan bagi manusia 

menyerupai makanan yang berfungsi memberikan vitamin bagi pertembuhan manusia.  

 

Pendidikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran dan latihan bagi peranannnya dimasa yang akan datang.
 
Pendidikan merupakan suatu 

proses interaksi antar pendidik dengan peserta didik. Kegiatan utama pendidikan sekolah dalam 

rangka, mewujudkan tujuannya adalah kegiatan pembelajaran, sehingga seluruh aktivitas 

organisasi sekolah bermuara pada pencapaian efisensi dan efektifitas pembelajaran. Oleh karena itu 

pelaksanaannya sangat diperlukan supervisi yang  dilakukan  oleh kepala sekolah.
  

Supervisi yang 

diartikan dengan pengawasan dan juga inspeksi yang diartikan dengan penilaian. Inspeksi biasanya 

dianggap sebagai kegiatan- kegiatan memeriksa apakah semua pekerjaan sudah dilaksanakan 

sebagaimana mestinya sesuai ketentuan. 

 

Pendidikan merupakan salah satu pondasi yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam 

menghadapi hidup dan kehidupannya, karena pendidikan merupakan kompas yang bisa dijadikan 

pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam mengayunkan setiap langkah menuju masa 

depan yang lebih baik. Karena itu pendidikan pun harus mempunyai tujuan yang jelas agar para 

peserta didik tidak salah arah. 

 

Pendidikan  Nasional  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah 

menyelenggarakan suatu sistem  Pendidikan  Nasional  sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

 

Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu 

dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan. Peningkatan relefansi pendidikan dimaksudkan 

untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan sebagai potensi sumber 

daya alam Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan 

manajemen berbasis sekolah  dan  pembaharuan    pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, 

dan berkesinambungan
.
 

 

Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis, karena pendidikan menentukan kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM). Peran strategis pendidikan tersebut melibatkan tenaga  kependidikan.  Tenaga  

kependidikan  mempunyai peran dalam pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan karakter 

peserta didik. Oleh karena itu tenaga kependidikan yang profesioanl akan melaksanakan tugasnya 

secara profesional, sehingga menghasilkan kualitas peserta didik yang bermutu. Ketercapaian tujuan 
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pendidikan sangat bergantung pada kecakapan dan kebijaksanaan kepala sekolah sebagai pemimpin. 

Kepala sekolah merupakan penjabat profesioanl yang ada dalam organisasi sekolah, yang bertugas 

untuk mengatur sumber daya sekolah dan bekerjasama dengan guru-guru, staff dan pegawai lainnya 

dalam mendidik peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan keprofesionalan     kepala 

sekolah, pengembangan profesionalisme akan lebih mudah dilakukan. Kepala sekolah yang 

profesional akan mengetahui kebutuhan dunia pendidikan serta kebutuhan sekolah secara spesifik, 

dengan demikian ia akan melakukan penyesuaian agar pendidikan dan sekolah mampu untuk 

berkembang dan maju sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. 

 

Guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada tingkat institusional dan 

instruksional. Peran strategis tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

guru dan dosen, yang menempatkan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sekaligus sebagai 

agen pembelajaran. Sebagai tenaga profesional, pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang 

yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan 

untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. 

 

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan 

pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalisme untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap 

warga Negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Kedudukan guru sebagai agen 

pembelajaran berkaitan dengan peran guru dalam pembelajaran, antara lain sebagai fasilitator, 

motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. 

Peran tersebut menuntut guru untuk mampu meningkatkan kinerja dan profesionalismenya   

seiring   dengan   perubahan   dan   tuntutan   yang   muncul terhadap dunia pendidikan dewasa ini. 

 

Layanan pendidikan yang diberikan harus memuaskan masyarakat sebagai pelanggan sehingga guru 

harus selalu menyesuaikan kompetensi dan pemahamannya dengan keinginan dan permintaan 

masyarakat, dalam hal ini peserta didik dan orang tuanya. Keinginan dan permintaan ini selalu 

berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang yang biasanya dipengaruhi oleh 

perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Oleh karenanya, guru selalu dituntut untuk 

secara terus menerus mengembangkan pemahamannya, serta keterampilan dan mutu layanan. 

Keharusan meningkatkan dan mengambangkan mutu ini merupakan butir yang ke enam dalam Kode 

Etik Guru Indonesia yang berbunyi “ Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan 

miningkatkan mutu dan martabat profesinya.” 

 

Untuk meningkatkan mutu profesi secara sendiri-sendiri, guru dapat melakukannya secara formal 

maupun informal. Secara formal artinya guru mengikuti berbagai pendidikan lanjutan atau kursus 

sesuai dengan bidang tugas, keinginan, waktu, dan kemampuannya. Secara informal guru dapat 

meningkatkan pemahaman dan kompetensinya melalui berbagai jejaring sosial internet, media 

massa seperti televisi, radio, majalah ilmiah, koran dan sebagainya. Ataupun membaca buku-

buku dan pengetahuan lainnya yang cocok dengan bidangnya. 

 

Dalam kenyataanya pada proses penyusunan administrasi sekolah ditemukan beberapa masalah yang 

terjadi. Masalah tersebut antara lain ketika pembuatan soal  yang akan digunakan untuk  UTS ada 

guru  yang mengalami kesulitan  dalam  pembuatan  soal,  ada  guru  yang  tidak  bisa  

mengoperasikan Micr osoft  Wor d.  Ketika  guru  mengajar  banyak  siswa  yang  ramai  dan  tidak 

memperhatikan pembelajaran, ketika guru menyuruh siswa untuk mengerjakan soal latihan banyak 

siswa yang tidak mengerjakan soal. Bila masalah tersebut terus terjadi maka akan mengurangi 

kualitas kompetensi tenaga kependidikan. 
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Dari  hasil  pengalaman,  Kepala Sekolah berusaha untuk meningkatkan profesionalisme guru 

melalui kegiatan belajar kelompok guru yang diikuti oleh semua guru sebagai peserta dan sebagai 

fasilitator diambil dari guru yang sudah berkompeten dalam pembuatan administrasi pembelajaran 

yang berjumlah 5 guru, kegiatan kelompok belajar guru  bertempat  di  Sekolah  SD Negeri 25 

Jati Tanah Tinggi Kec. Padang Timur . Kegiatan dilaksanakan setiap satu bulan sekali, akan tetapi 

ketika ada kegiatan akreditasi atau UAS maka kegiatan kelompok belajar guru diadakan setiap  

satu  minggu  sekali.  Kegiatan  kelompok  belajar  guru  ini  tidak  hanya berdampak positif bagi 

guru saja tetapi juga akan berdampak positif bagi proses belajar mengajar sehingga dampak 

meningkatkan kualitas peserta didik. Dari uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang bagaiamana upaya kepala sekolah dalam meningkatkan 

profesionalisme guru di SD Negeri 25 Jati Tanah Tinggi Kec. Padang Timur tersebut 

 

METODOLOGI 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitain kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami  oleh subjek  penelitian  misalnya perilaku,  persepsi,  tindakan,  dll, secara  

holistik,  dan  dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan bahasa,  pada  suatu  konteks  

khusus  yang  alamiah  dengan  memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu suatu analisis fenomena yang terjadi di 

sekolah. Studi kasus bisa gunakan dalam berbagai bidang penelitian. Disamping itu juga digunakan 

sebagai penyelidikan dalam menangani suatu permasalahan tertentu yaitu tentang “Upaya Kepala 

Sekolah Dalam Meningkatkan Profesioanlisme Guru di SD Negeri 25 Jati Tanah Tinggi Kec. 

Padang Timur”. 

 

HASIL PENELITIAN  

Berdasarkan penelusuran data di lapangan diketahui upaya kepala sekolah dalam meningkatkan 

kompetensi kepribadian guru dengan cara memberikan suri tauladan, seperti memberikan contoh 

yang positif kepada semua tenaga pendidik dan staf dari bentuk kedisiplinan, tegas, berpakaian 

dan rasa saling menghormati. Sebagaimana pendapat Afifudin dalam bukunya “Kepemimpinan 

Kepala Sekolah” bahwa pemimpin harus memiliki kelebihan yang memungkinkan ia mengatur dan 

mengarahkan bawahanya. Superioritas seorang pemimpin akan menentukan terbentuknya sikap taat 

dari seluruh bawahannya. Jika seorang pemimpin kurang berwibawa, kurang tegas, dan kurang 

ditunjang oleh pengetahuan  tentang  kepemimpinan, semua instruksinya dan kebijakan yang 

ditetapkan akan disepelekan oleh bawahan. Oleh karena itu, kepemimpinan berkaitan dengan 

keterampilan dan keahlian menggerakkan orang lain. 

 

Berdasarkan hasil penelusuran data diketahui bahwa upaya kepala sekolah dalam  meningkatkan  

kompetensi  sosial  guru dengan  cara menciptakan suasana akrab antara kepala sekolah dengan 

guru, suasana akrab antara  guru  dan  guru  serta  suasana  akrab  antara  tenaga  pendidik  dengan 

peserta didik. Untuk mewujudkan suasana akrab maka rasa tenang dan rasa damai harus tercipta 

didalam lembaga sekolah di SD Negeri 25 Jati Tanah Tinggi Kec. Padang Timur. Sebagaimana 

pendapat Soetjipto bahwa suasana yang harmonis di sekolah tidak akan terjadi bila personil yang 

terlibat di dalamnya, yakni kepala sekolah, guru, staf administrasi dan siswa, tidak menjalin 

hubungan yang baik antara sesamanya.  

 

PEMBAHASAN 

Dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru kepala sekolah dilakukan dengan pembinaan dan 

pengawasan. Usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningktkan kompetensi 
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pedagogik guru membawa perubahan yang positif  bagi  tenaga  pendidik  di  SD Negeri 25 Jati 

Tanah Tinggi Kec. Padang Timur Jadi, kegiatan dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru   

diberi apresiasi yang positif oleh semua pihak guru, dan guru tidak merasa terpaksa dalam 

mengikuti kegiatan tersebut. Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional 

dilakukan dengan pemberian fasilitas wifi yang dapat digunakan guru untuk menambah pengetahuan 

terkait dengan proses pembelajaran, selain itu kepala sekolah juga memberikan fasilitas peningkatan 

profesionalitas guru melalui kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG). Manfaat yang diperoleh guru 

setelah mengikuti  kegiatan  Kelompok  Krja  Guru  (KKG) ialah  administrasi  guru menjadi 

lengkap, kesulitan mengajar dapat teratasi, hubungan sesama guru semakin  dekat,  mendapat  ilmu  

baru,  mampu  mengatasi  anak  yang  ramai ketika pembelajaran, mendapatkan pengalaman baru. 

Sebagaimana tertuang dalam  “Etika  Profesi  Pendidik  Pembinaan  dan  Pemantapan  Kinerja Guru, 

Kepala Sekolah, Serta Pengawas Sekolah” oleh M. Hosnan bahwa setelah mengikuti  Kegiatan  

Kelompok  Kerja  Guru  (KKG)  guru  mampu menyampaikan proses belajar mengajar yang baik, 

cara-cara mengatasi anak yang lemah, nakal, dan malas, mampu memunculkan ide-ide baru, rasa 

kekeluargaan sesama guru, bimbingan dari para pembina, ilmu yang dikembangkan  dari  

penataran,   cara  membuat   SP/LK   yang  benar,   dan pengalaman-pengalaman.
   

Dalam  

pelaksanaan  kegiatan  Kelompok  Kerja Guru (KKG) mencapai 6 (enam) aspek yaitu administrasi 

guru menjadi lengkap, kesulitan mengajar dapat teratasi, hubungan sesama guru semakin dekat, 

mendapat ilmu baru, mampu mengatasi anak yang ramai ketika pembelajaran, mendapatkan 

pengalaman baru. Padahal menurut teori guru mendapat 8 (delapan) aspek yaitu guru mampu 

menyampaikan proses belajar mengajar yang baik, cara-cara mengatasi anak yang lemah, nakal, 

dan malas, mampu memunculkan ide-ide baru,   rasa  kekeluargaan sesama guru, bimbingan dari 

para pembina, ilmu yang dikembangkan dari penataran, cara membuat SP/LK yang benar, dan 

pengalaman-pengalaman. Oleh karena itu, fasilitas peningkatan profesionalitas  yang  diadakan  oleh  

kepala  sekolah melalui kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dilakukan dengan rutin sehingga 

kemampuan profesionalitas guru akan berkembang secara optimal. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Dari   rangkaian   pembahasan   dan   beberapa   uraian   diatas,   maka penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut: Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagodik 

guru dengan cara mengadakan pembinaan dan pengawasan secara langsung kepada guru terkait 

dengan proses pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, juga dengan cara penilaian 

terhadap laporan tertulis yang dibuat oleh guru berupa perangkat pembelajaran yang dibutuhkan 

dalam proses pembelajaran, seperti Program Tahunan (PROTA), Program Semester (PROMES), dan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi 

kepribadian guru dengan cara memberikan contoh yang baik terhadap guru. Di samping itu, kepala 

sekolah selalu  mengadakan  pengawasan  terhadap  guru  baik  di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Jika ada perilaku guru yang berseberangan atau tidak sesuai dengan norma kompetensi kepribadian 

guru, maka kepala sekolah melakukan pembinaan berupa pendekatan individual  serta  memberikan  

teguran  secara  langsung  terhadap  guru tersebut. Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan 

kompetensi sosial dengan cara menciptakan nuansa kebersamaan dan kekeluargaan dengan cara 

meningkatkan  komunikasi antarguru.  Sehingga  tercipta  suasana  kerja yang harmonis dan nyaman 

di dalam lingkungan sekolah. Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional 

guru, dengan  cara  melakukan  pembinaan  maupun  mengikut  sertakan  guru dalam kegiatan diklat, 

seminar, workshop, maupun KKG, untuk memperluas pengetahuan guru serta mendapatkan ilmu 

yang baru, sehingga mampu menerapkannya dalam proses pembelajaran di sekolah dalam rangka 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan  Output  peserta didik. 
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Saran 

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut: Kepala  sekolah  sebagai  pemimpin  harus  lebih  aktif  

dalam mengembangkan seluruh tenaga pendidik yang ada di lembaga sekolah. Karena dengan 

adanya kemampuan yang maksimal dari tenaga pendidik, maka mutu yang ada disekolah juga akan 

meningkat, selain itu juga mampu mengantarkan peserta didik kejenjang prestasi. Guru sebagai 

pendidik harus mampu menciptakan suasana yang tidak membosankan,  sehingga  peserta didik 

dalam  mengikuti  pembelajaran juga akan semangat, guru harus mampu memakai berbagai metode 

pembelajaran di kelas sehingga peserta didik senang dalam mengikuti proses pembelajaran. 
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ABSTRACT 

This study aims to describe the quality of teachers at SDN 34 Tanah Sirah, Lubuk Begalung District, Padang 

City and the efforts made as well as inhibiting and supporting factors in an effort to improve teacher quality. 

This research is a descriptive research with a qualitative approach. This research was conducted in two public 

elementary schools, namely SDN 34 Tanah Sirah and SDN 34 Tanah Sirah. Data collection techniques used in 

the form of in-depth interviews, observation and documentation. The results showed that (1) the quality of 

teachers at SDN 34 Tanah Sirah, Lubuk Begalung District, was seen from four competency standards, namely 

pedagogic, personality, social, and professional. The standard of pedagogic competence has not been met. Seen 

in the attitude (attitude) and personality (personality). The standard of social competence of teachers, the 

majority have been well proven from the interactions made by teachers both from inside and outside parties. 

Teachers' professional competency standards have not been fully met. It is evident from the majority of teachers 

working not in accordance with their educational background, the RPP only copies and pastes; (2) efforts made 

to improve the quality of elementary school teachers in Kec. Lubuk Begalung include: conducting coaching, 

organizing various trainings, implementing KKG; (3) the inhibiting factors in improving the quality of teachers 

are minimal sources of funds, low work ethic, limited infrastructure and discipline factors. While the supporting 

factors are adequate human resources, high income and a comfortable and safe environment. 

Key Word: Teacher Competence, Elementary School, Lubuk Begalung District 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mutu guru SDN 34 Tanah Sirah Kecamatan Lubuk Begalung 

Kota Padang dan upaya yang dilakukan serta faktor penghambat dan pendukung dalam upaya meningkatkan 

mutu guru. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan 

di dua sekolah dasar negeri yaitu SDN 34 Tanah Sirah dan SDN 34 Tanah Sirah. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan berupa wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa (1) mutu guru SDN 34 Tanah Sirah Kecamatan Lubuk Begalung dilihat dari empat standar 

kompetensi yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Standar kompetensi pedagogik belum dapat 

terpenuhi. Terlihat dalam sikap (attitude) dan kepribadian (personality). Standar kompetensi sosial guru, 

mayoritas sudah baik terbukti dari interaksi yang dilakukan guru baik dari pihak dalam maupun luar. Standar 

kompetensi profesional guru belum terpenuhi secara maksimal. Terbukti dari mayoritas guru bekerja belum 

sesuai dengan latar belakang pendidikan, RPP hanya mengcopy paste; (2) upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan mutu guru sekolah dasar di Kec. Lubuk Begalung diantaranya: melakukan pembinaan, 

menyelenggarakan berbagai pelatihan, melaksanakan KKG ; (3) faktor penghambat dalam peningkatan mutu 

guru adalah sumber dana minimal, etos kerja rendah, keterbatasan sarpras, faktor kedisilinan. Sedangkan faktor 

pendukungnya yaitu SDM yang memadai, pendapatan tinggi dan lingkungan yang nyaman dan aman. 

Kata Kunci : Kompetensi  Guru, Sekolah Dasar, Kecamatan Lubuk Begalung  
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LATAR BELAKANG 

Mutu pendidikan merupakan satu- satuya masalah dasar dalam dunia pendidikan sekarang ini. Mutu 

dalam pendidikan yang sering diartikan sebagai suatu pencapain keberhasilan dalam pendidikan, 

sekarang ini masih jauh dari yang diharapkan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan, pencapaian delapan standar pendidikan inilah yang 

dimaksudkan sebagai tercapainya mutu pendidikan. 

 

Dalam mencapai mutu pendidikan tersebut, tidak hanya dibutuhkan satu komponen saja, melainkan 

berbagai komponen harus saling bekerja sama dan berkesinambungan agar kedelapan standar dapat 

terpenuhi.Komponen – komponen yang perlu diperhatikan dalam pencapain mutu pendidikan adalah 

masukan(input),proses dan hasil belajar (output). Input dalam hal ini yang dimaksud  adalah  peserta   

didik dan pendidik.   Keadaan   peserta   didik dipengaruhi oleh latar belakang kognitif peserta didik, 

keadaan sosial ekonomi dll. Sedangkan keadaan pendidik dipengaruhi ketika proses rekruitmen calon 

guru yang dilakukan oleh pihak sekolah dan latar belakang pendidikan dari guru. Kemudian dalam 

hal proses, guru lah yang paling berperan dalam proses pembelajaran peserta  didik  di  kelas.  Hal  

ini  dikarenakan  guru  merupakan kunci berhasil atau tidaknya proses pembelajaran. Apabila guru 

dapat mengendalikan peserta didik, maka hasil belajar atau output dalam tercapai dengan  

maksimal  sehingga  mutu  pendidikanpun  secara  otomatis  dapat tercapai. 

 

Salah satu komponen agar tercapainya mutu pendidikan yang maksimal adalah mutu tenaga 

pendidik atau guru. Guru merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam pencapaian 

keberhasilan pembelajaran di sekolah. Di tangan gurulah segala perubahan peningkatan pengetahuan, 

sikap dan ketrampilan peserta didik diharapkan. Guru bagaikan magnet yang seharusnya mampu   

menyedot perhatian siswa, guru menjadi pusat yang mampu mengubah keterpendaran perhatian, 

mampu “menghipnosi” sehingga siswa merasa enjoy dalam setiap mengikuti pembelajarannya 

(Nurfuadi, 2012:5). 

 

Guru juga merupakan elemen kunci keberhasilan sistem pendidikan, tepatnya yang berlangsung di 

sekolah. Hal ini di sebabkan karena guru merupakan titik sentral dalam pembaharuan dan 

peningkatan kualitas pendidikan, dengan kata  lain salah satu persyaratan penting bagi terwujudnya 

pendidikan yang berkualitas adalah apabila pelaksanaannya dilakukan oleh pendidik-pendidik  yang  

keprofesionalannya dapat diandalkan. Peran guru dalam proses belajar mengajar meliputi banyak hal 

seperti sebagai pengajar, manajer kelas, supervisor, motivator, konsuler  dan  eksplanator  (Nurfuadi, 

2012:106-107). Untuk dapat dikatakan sebagai guru yang bermutu, maka guru harus mempunyai 

empat kompetensi dasar agar mencapai guru profesional yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.  

 

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 

Nasional, Undang-Undang RI nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa guru 

adalah pendidik professional. Menurut Suyanto (2007:7) guru yang professional harus selalu 

berubah dari praktek lama, dan bahkan juga harus bisa  meninggalkan metode lama untuk  

menghadapi  tantangan  professional kini dan mendatang dengan cara dan metode yang sama sekali 

baru. Peran guru yang begitu kompleks itu menuntut seorang guru untuk dapat bekerja secara 

profesional. Dalam hal ini seorang guru tidak hanya bertugas mentransfer ilmu kepada peserta didik, 

melainkan membimbing peserta didik menjadi pribadi yang yang baik. 

 

Mutu guru juga dipengaruhi oleh program penataran dan pelatihan  yang diikutinya. Untuk memiliki 
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mutu yang baik, guru dituntut untuk memiliki kemampuan akademik yang memadai, dan dapat 

mengaplikasikan ilmu yang dimilikinya kepada para siswa untuk kemajuan hasil belajar siswa. Hal 

ini menentukan kemampuan guru dalam menentukan cara penyampaian materi dan pengelolaan 

interaksi belajar mengajar. Untuk itu guru perlu mengikuti program-program penataran. 

 

Sekolah dasar merupakan suatu pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan enam tahun. Sekolah 

dasar merupakan bagian dari pendidikan dasar.  Peraturan  Pemerintah  Repubilk  Indonesia  Nomor  

17  Tahun  2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan disebutkan bahwa jenjang 

pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan   menengah,   yang   

diselenggarakan  pada satuan  Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau 

bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan 

yang berbentuk  Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau  bentuk lain yang sederajat. 

Sekolah dasar sebagai awal dari pembentukan karakter peserta didik seharusnya mempunyai guru 

yang profesional. Hal ini dikarenakan guru di sekolah dasar memiliki peran ganda yaitu selain 

menjadi semua guru mata pelajaran juga merangkap sebagai guru wali kelas. Peran guru yang 

begitu kompleks itu menuntut guru untuk dapat berpikir secara logis dan tentunya hanya guru–

guru yang profesional yang dapat melakukan pekerjaan tersebut. Kenyataannya sekarang ini, guru 

yang dapat melaksanakan tugas secara profesional itu masih sulit ditemui. Mayoritas guru hanya 

memandang pekerjaan guru sebagai profesi sehingga bekerja sebatas menggugurkan kewajiban. 

 

Berdasarkan pengalaman di lapangan bahwa masih ada beberapa permasalahan yang terkait 

dengan guru sekolah dasar di Kecamatan Lubuk Begalung. Apabila dilihat dari segi fisik mayoritas  

sudah tua.  Sehingga guru tersebut sulit untuk dapat mengembangkan kemampuannya khususnya 

dalam bidang teknologi. Mereka menganggap sudah tidak perlu lagi untuk belajar khususnya dalam 

teknologi karena tidak lama lagi akan pensiun.  

 

METODOLOGI 

Pendekatan penelitian yang dipilih untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Melalui 

pendekatan ini, diharapkan peneliti dapat menghasilkan data yang berkenaan dengan interprestasi dan 

bersifat deskriptif guna mengungkap proses di lapangan. Metode penelitian kualitatif  adalah  metode  

metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai 

instrumen kunci, pengambilan   sampel sumber data dilakukana secara purposive dan snowball, 

teknik pengumpulan data trianggulasi, analisi data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian 

lebih menekankan makna daripada generalisasi ( Sugiyono, 2011: 15). 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti 

menggunakan pendekatan ini dikarenakan ingin mengetahui gambaran lebih mendalam mengenai 

mutu guru dan upaya–upaya dilakukan untuk meningkatkan mutu guru sekolah dasar di Kecamatan 

Lubuk Begalung serta mengetahui  faktor  apa saja  yang menjadi penghambat dan pendukung 

dalam upaya meningkatkan mutu guru. 

 

HASIL PENELITIAN  

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan dokumen yang telah disajikan diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa standar   kompetensi   profesional   guru   sekolah   dasar   di   Kecamatan 

Lubuk Begalung masih rendah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya guru yang belum   memenuhi   

standar kualifikasi akademik S-1 PGSD,   masih rendahnya  kualitas  pembelajaran  yang  diciptakan  

guru  di  kelas,  dan tingkat kedisiplinan kinerja guru yang masih rendah pula. 
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Dalam rangka meningkatkan mutu tenaga pendidik sekolah dasar 34 Tanah Sirah  Timur Kecamatan 

Lubuk Begalung , pihak Sekolahmenugaskan Dan  menyelenggarakan berbagai upaya diantaranya 

pelatihan, workshop, bintekdan diklat yang bertujuan untuk membekali guru–guru agar memilki ilmu 

dan wawasan tentang pendidikan semakin luas. Selain itu, pihak Sekolah juga mengadakan 

pembinaan secara personal kepada guru yang mengalami kesulitan ketika dalam proses 

pembelajaran. Hasil dari pembinaan dapat dipraktekkan guru ketika mengajar di kelas 

 

Tidak hanya pihak Sekolah yang menyelenggarakan berbagai pelatihan dan diklat guna 

meningkatkan mutu guru. Melainkan juga pihak Dinas Kota Padang yang menyelenggarkan berbagai 

program seperti diklat Peningkatan kompetensi mutu guru kelas, Workshop penuulisan karya ilmiah 

guru dll. Selain itu pihak Dinas Pendidikan Kota Padang juga melakukan upaya agar guru lebih 

meningkat dalam etos kerjanya dengan memanfaatkan teknologi yaitu dengan membuat jurnal online 

yang bernama AVICIANA. Dalam jurnal ini guru di beri wadah untuk dapat menuangkan karya 

ilmiahnya secara online sehingga dapat diakses secara nasional melalui internet. 

 

PEMBAHASAN 

Dalam dunia pendidikan, mutu adalah keberhasilan proses dan hasil belajar yang menyenangkan  

dan  memberikan  kenikamatan (Nurfuadi,2012). Upaya agar mutu semakin meningkat maka harus 

selalu dilakukan perbaikan. Usaha perbaikan dan peningkatan mutu dimulai dengan meningkatkan 

kinerja tenaga pendidik dengan mengikutsertakan dalam pelatihan dan workshopuntuk peningkatan 

mutu khususnya bagi guru. Tenaga pendidik menjadi fokus utama dalam peningkatan mutu 

dikarenakan sebagian besar kegiatan di sekolah menjadi tanggung jawab guru. Hal ini menyebabkan 

SD Negeri 34 Tanah Sirah Kecamatan Lubuk Begalung selalu melakukan upaya guna dapat 

meningkatkan mutu khususnya mutu guru sekolah dasar di Kecamatan Lubuk Begalung . Pihak UPT 

menyelenggarakan berbagai upaya diantaranya pelatihan, workshop, dan diklat yang bertujuan untuk 

membekali guru–guru agar memilki ilmu dan wawasan  tentang  pendidikan  semakin  luas.  Pihak  

UPT  Kec. Lubuk Begalung juga melakukan pembinaan baik secara intern maupun ekstern. Secara 

intern pihak UPT menyelenggarakan diklat, workshop, dan pelatihan. Sedangkan secara ekstern 

pihak UPT mengadakan pembinaan secara personal kepada  guru  yang  mengalami  kesulitan  ketika  

dalam proses pembelajaran. Hasil dari pembinaan yang didapatkan guru dapat dipraktekkan guru 

ketika mengajar di kelas. Selain Pihak UPT, Pihak sekolah juga melakukan upaya yaitu dengan 

memberi kesempatan kepada para guru untuk mengembangkan potensi dan keprofesionalan dirinya 

melalui berbagai pelatihan yang telah diselenggarakan oleh pihak Dinas dan UPT.Beberapa 

program tersebut diantaranya Pelatihan Peningkatan Kompetensi Mutu Guru Kelas,Workshop 

Penulisan Karya Ilmiah Guru, Pelatihan Kompetensi Penelitian Tindakan Kelas   untuk guru SD dan 

PAUD, serta Bintek Peningkatan Kompetensi Guru Kelas 

 

Selain itu, kepala SD Negeri 34 Tanah Sirah  beserta pihak Dinas juga memanfaatkan KKG 

(Kelompok Kerja Guru) sebagai salah satu wadah guna meningkatkan mutu guru. Dalam forum 

KKG semua guru sekolah dasar di Kec. Lubuk Begalung dapat sharing dan bertukar pikiran tentang 

permasalahan yang dihadapi ketika proses pembelajaran di kelas. KKG di Kecamatan Lubuk 

Begalung dibagi menjadi empat kali dalam sebulan. Pada minggu pertama dan kedua   KKG 

dilaksanakan pada tingkat gugus atau daerah binaan, pada minggu ketiga KKG dilaksanakan pada 

tingkat UPT dan pada minggu keempat KKG dilaksanakan pada tingkat sekolah. Kelompok kerja 

guru dilaksanakan setiap hari Sabtu siang setelah jam belajar selesai. Hal ini dimaksudkan agar KKG 

tidak mengganggu dalam proses pembelajaran. Namun karena tidak adanya jadwal yang pasti dalam 

pelaksanaan pelatihan dan diklat serta workshop tersebut menyebabkan pelatihan yang dilaksanakan 
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tidak berjalan secara optimal dan efektif. Selain   faktor   tersebut   ada   pula   faktor   lainnya   yang   

menghambat diantaranya yaitu kurangnya semangat dari peserta pelatihan ketika mengikuti seminar 

ataupun diklat, kedisiplinan yang masih rendah, dan waktu pelatihan yang terlalu singkat. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, diambil kesimpulan bahwa peningkatan mutu guru sekolah 

dasar di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang  dapat digambarkan sebagai berikut: Mutu guru 

SD Negeri 34 Tanah Sirah  di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dilihat dari keempat 

standar kompetensi yaitu standar kompetensi pedagogik, standar kompetensi kepribadian, standar 

kompetensi sosial, dan standar kompetensi profesional yaitu sebagai berikut : Mayoritas  guru  SD 

Negeri 34 Tanah Sirah  Kecamatan  Lubuk Begalung  belum dapat memenuhi standar komptensi 

pedagogik. Hal ini terlihat dari guru belum dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan pembelajaran, guru belum dapat merefleksikan hasil belajar sehingga proses 

pembelajaran tidak meningkat dikarenakan masih menggunakan metode yang sama, hasil Uji 

Kompetensi Guru (UKG) yang dilakukan oleh Pihak Dinas mayoritas nilai yang diperoleh juga 

masih rendah. Kompetensi kepribadian guru SD Negeri 34 Tanah Sirah  Kecamatan Lubuk 

Begalung telah sesuai dengan  teori  yang  dipakai  khususnya dalam sikap (attitude) dan kepribadian 

(personality). Dalam sikap (attitude) terlihat ketika proses pembelajaran guru dengan sabar mengajar 

dan membimbing peserta didik, guru tidak membedakan peserta didik baik  yang kaya atau  yang 

kurang mampu. Dalam kepribadian (personality) terlihat para guru ramah. Secara umum, 

mayoritas guru SD Negeri 34 Tanah Sirah  Kec. Lubuk Begalung mempunyai standar kompetensi 

sosial yang cukup baik. Hal ini terbukti dari guru selalu melakukan interaksi yang efektif baik 

sesama guru, peserta didik maupun dengan pihak luar, guru melakukan anjangsana ketika ada teman 

yang sedang sakit, guru tidak membeda–bedakan dalam bergaul  atau tidak saling gep (bergerombol). 

Mayoritas guru sekolah dasar di Kecamatan Lubuk Begalung belum memenuhi standar kompetensi 

profesional. Hal  ini terbukti dari 256 guru hanya 159 yang memiliki kualifikasi akademik sesuai 

dengan bidang kerjanya, mayoritas guru belum memiliki rasa tanggung jawab atas pelaksanaan tugas 

keprofesionalannya, guru hanya mengcopy paste RPP saat KKG berlangsung sehingga mayoritas 

RPP sekolah dsar di Kec Lubuk Begalung hampir sama dan penguasaan materi pembelajaran yang 

belum maksimal. Upaya Dalam Meningkatkan Mutu Guru SD Negeri 34 Tanah Sirah di 

Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dilakukan dengan berbagai cara diantaranya sebagai 

berikut:  Melakukan   pembinaan   secara   personal   kepada   guru   yang mengalami kesulitan 

ketika dalam proses pembelajaran. Hasil dari pembinaan yang didapatkan guru dapat dipraktekkan 

guru ketika mengajar di kelas. SD Negeri 34 Tanah Sirah  d a n  Pihak  UPT   menyelenggarakan  

diklat,  workshop,  dan  pelatihan yang bertujuan untuk membekali guru – guru agar memilki 

ilmu dan wawasan tentang pendidikan semakin luas. Beberapa program tersebut diantaranya 

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Mutu Guru Kelas, Workshop Penulisan Karya Ilmiah Guru, 

Pelatihan Kompetensi Penelitian Tindakan Kelas untuk guru SD dan PAUD, serta Bintek 

Peningkatan Kompetensi Guru Kelas. Pelaksanaan KKG (Kelompok Kerja Guru). Dalam kegiatan 

ini guru dapat memanfaatkan KKG untuk sharing dan bertukar pikiran tentang permasalahan yang 

dihadapi ketika proses pembelajaran di kelas. KKG di Kec. Lubuk Begalung dilaksanakan 4 kali 

dalam sebulan. Faktor Penghambat dan Pendukung yang Dihadapi Oleh SD Negeri 34 Tanah Sirah 

Kec. Lubuk Begalung . Faktor penghambat dalam meningkatkan mutu guru yaitu sumber dana yang 

minimal, etos kerja yang rendah, keterbatasan sarana dan  prasarana,  dan faktor kedisiplinan. 

Sedangkan faktor pendukungnya yaitu sumber daya manusia yang memadai, pendapatan yang tinggi, 

dan lingkungan yang aman dan nyaman. 
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Saran 

Berdasarkan pada temuan dan kesimpulan penelitian ini, sebagai bentuk rekomendasi maka peneliti 

menyatakan beberapa hal kepada pihak–pihak yang terkait dengan peningkatan mutu guru sekolah 

dasar di Kecamatan Lubuk Begalung sebagai berikut: Bagi pihak pemerintah hendaknya 

memberikan anggaran yang lebih untuk pelaksanaan program-program peningkatan mutu guru. Hal 

ini dikarenakan biaya yang dibutuhkan guna pelaksanaan program sangat banyak. Bagi pihak 

sekolah hendaknya lebih memberikan kesempatan kepada guru–guru untuk mengembangkan 

potensi yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan ada beberapa sekolah yang kurang memberi 

kesempatan kepada guru untuk mengikuti pelatihan. Bagi guru hendaknya menganggap suatu 

pekerjaan bukan sebagai kewajiban. Hal ini dikarenakan etos kerja yang rendah dan selama ini 

mayoritas guru hanya sekedar mengajar bukan mendidik serta membimbing peserta didik. 
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ABSTRACT 

This study aims to determine whether the Student Team Achievement Division (STAD) type of cooperative 

learning method can improve collaboration and social studies learning outcomes at SMP Negeri 1 Abung 

Tinggi. This type of research is classroom action research which includes planning, implementation/action, 

observation, and reflection. The subjects of this study were students of class 7.1 of SMP Negeri 1 Abung Tinggi.. 

The results of this study indicate that the implementation of learning by applying the Student Team Achievement 

Division (STAD) method can increase the cooperation of students in grade 7.1 of SMP Negeri 1 Abung Tinggi. 

This can be seen from the increase in cooperation based on the results of the cooperation assessment that 

occurs in each cycle. The average result of class cooperation in the first cycle is 47.22%, an increase in the 

second cycle is 76.35. The application of the Student Team Achievement Division (STAD) method can also 

improve social studies learning outcomes. This can be seen from the increase in the average test score that 

occurs in each cycle. The learning outcomes of students who achieved scores above the KKM 75, in the first 

cycle were 23 students or 63, 89%, in the second cycle increased by 29 students or 80, 55%. Thus, the Student 

Team Achievement Division (STAD) type of cooperative learning method can be used to improve collaboration 

and social studies learning outcomes for class 7.1 of SMP Negeri 1 Abung Tinggi. 

Key Word: STAD, Cooperation, Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah metode pembelajaran kooperatif tipe Student Team 

Achievement Division (STAD) dapat meningkatkan kerjasama dan hasil belajar IPS di SMP Negeri 1 Abung 

Tinggi. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan/tindakan, 

observasi, dan refleksi. Subjek dari penelitian ini adalah peserta didik kelas 7.1 SMP Negeri 1 Abung Tinggi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan metode Student Team 

Achievement Division (STAD) dapat meningkatkan kerjasama peserta didik kelas 7.1 SMP Negeri 1 Abung 

Tinggi. Hal tersebut terlihat dari peningkatan kerjasama berdasarkan hasil penilaian kerjasama yang terjadi pada 

setiap siklusnya. Hasil rata-rata kerjasama kelas pada siklus I yaitu sebesar 47,22%, mengalami peningkatan 

pada siklus II sebesar 76, 35. Penerapan metode Student Team Achievement Division (STAD) juga dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan nilai rata-rata tes yang terjadi pada setiap 

siklusnya. Hasil belajar peserta didik yang mencapai nilai di atas KKM 75, pada siklus I sebanyak 23 peserta 

didik atau sebesar 63, 89%, pada siklus II meningkat sebanyak 29 peserta didik atau sebesar 80, 55%. Dengan 

demikian metode pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD) dapat digunakan 

untuk meningkatkan kerjasama dan hasil belajar IPS kelas 7.1 SMP Negeri 1 Abung Tinggi. 

Kata Kunci : STAD, Kerjasama, Hasil Belajar 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan bangsa dan 

negara. Agar keberlangsungan bangsa dan negara dapat tercapai, maka perlu didukung oleh 

pendidikan yang berkualitas. Untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas dapat dihasilkan 

melalui pendidikan nasional yang tercantum pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Dengan melihat tujuan di atas, maka diharapkan 

pendidikan dapat sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, sehingga menghasilkan mutu pendidikan 

yang berkualitas. 

 

Namun pada kenyataannya, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tidaklah mudah. Mutu 

pendidikan yang rendah merupakan problem yang dihadapi dunia pendidikan. Rendahnya mutu 

pendidikan dapat disebabkan proses pembelajaran yang belum efektif. Oleh karena itu, agar 

pembelajaran menjadi efektif maka perlu didukung oleh beberapa faktor, salah satu faktor yakni guru 

selalu mengaktualisasikan dirinya yang berkaitan dengan tugasnya, seperti menciptakan suasana 

pembelajaran yang menarik dan memilih metode serta media yang relevan pada proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses belajar dan mengajar. Dalam proses 

pembelajaran inilah guru harus dapat menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan media 

pendidikan yang sesuai dengan proses pembelajaran. Hal ini karena pembelajaran yang 

menyenangkan dan menarik, dapat mengembangkan peserta didik menjadi aktif. Selain dapat 

menggunakan metode dan media yang relevan, guru yang kompenten juga harus mampu menciptakan 

lingkungan belajar, mampu mengelola proses pembelajaran dengan efektif, dan guru dapat 

menumbuhkan semangat kerjasama antara peserta didik di dalam proses pembelajaran, karena dengan 

bekerjasama dalam tim dapat membantu mereka dalam belajar, yang nantinya akan berpengaruh 

terhadap hasil belajar peserta didik. Bekerja sama juga memudahkan peserta didik dalam memecahan 

masalah sosial secara bersama-sama terutama masalah seharihari di masyarakat. Adanya kebutuhan 

masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah sosial di masyarakat menjadikan IPS sebagai suatu 

proses pembelajaran yang sangat penting. 

 

Pembelajaran IPS merupakan pembelajaran terpadu yang mampu mengembangkan kompetensi 

peserta didik ke arah kehidupan bermasyarakat dengan baik dan memiliki kepekaan sosial. Dengan 

demikian, pembelajaran IPS tidak hanya ditekankan pada pencapaian hasil belajar saja atau tidak 

hanya ditekan pada aspek kognitif saja, melainkan guru dituntut memadukan aspek kognitif, afektif, 

dan pskimotorik secara propososional. 

 

Aspek kognitif mencakup pada pengetahuan peserta didik. Guru hendaknya memiliki kapasitas 

kognitif yang tinggi yang menunjukkan keterbukaan dalam perencanaan pembelajaran, reponsif 

terhadap kelas serta menggunakan metode yang relevan secara kreatif sesuai materi yang dibutuhkan 

peserta didik, sehingga peserta didik bisa memahami materi yang diajarkan oleh guru, pada akhirmya 

berdampak pada pencapaian hasil belajar peserta didik secara optimal. 

 

Aspek afektif lebih mencakup aspek perasaan dan emosi peserta didik. Pada aspek afektif ini yang 

lebih ditekankan yakni guru harus mampu mengajak, mendorong, dan membantu peserta didik untuk 

aktif dalam pembelajaran, dengan memperhatikan suasana emosi peserta didik. Suasana emosi yang 

positif membuat peserta didik maksimal belajar. Kondisi yang menyenangkan tanpa adanya paksaan 
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dalam belajar, akan membuat peserta didik akan belajar dengan giat sehingga berdampak pada hasil 

belajar yang maksimal. 

 

Aspek psikomotorik lebih mencakup tujuan yang berkaitan dengan ketrampilan (skill). Aspek 

psikomotorik berkenan dengan hasil belajar ketrampilan dan kemampuan bertindak. Peserta didik 

telah mengembangkan ketrampilan motorik apabila ia telah menampilkan gerak-gerik fisik dalam 

menggunakan bahan atau peralatan-peralatan. Secara khusus kecakapan psikomotorik direfleksikan 

dalam bentuk ketrampilan untuk mengekspresikan diri secara verbal maupun nonverbal. Dengan 

demikian, aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik sangat penting pembelajaran IPS. 

 

Perlu diketahui bahwa sampai saat ini pembelajaran IPS dipandang sebagai pelajaran yang mudah 

dengan bahan materinya yang sangat banyak. Secara umum, guru juga kurang menyajikan materi 

secara menarik. Hal inilah yang menjadikan pembelajaran IPS membosankan oleh sebagian peserta 

didik. Kesalahan persepsi di atas terhadap mata pelajaran IPS menjadi penyebab pembelajaran IPS di 

sekolah kurang bermakna (Supardi, 2011:180). Pembelajaran yang kurang bermakna berdampak pada 

hasil belajar peserta didik kurang. Berdasarkan arsip guru mata pelajaran IPS SMP Negeri 1 Abung 

Tinggi, nilai rata-rata peserta didik pada Ujian Tengah Semester Tahun Pelajaran 2011/2019 dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel. Hasil Ujian Tengah Semester 

Nilai Jumlah Siswa Presentase Keterangan 

>75 13 36, 14% Nilai tertinggi : 8,0 

Nilai tertendah : 3, 2 <75 23 63, 86% 

 

Berdasarkan tabel. Membuktikan bahwa masih ada setengah lebih dari seluruh peserta didik yang 

belum mencapai belajar tuntas. Masih banyaknya peserta didik yang belum mencapai belajar tuntas 

maka berpengaruh pada cara berpikir mereka yang dapat mengurangi ketertarikan pada mata pelajaran 

yang disampaikan guru, terutama mata pelajaran IPS. Hal ini bisa dibuktikan salah satu fakta 

kurangnya ketertarikan peserta didik terhadap mata pelajaran IPS, yakni: Ketertarikan untuk masuk 

IPA cukup tinggi dibandingkan dengan IPS. Pada 2019 saja jumlah peserta IPA 268 orang dan IPS 

114 orang. 

 

Dari hasil obervasi awal yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 1 Abung Tinggi, peneliti menjumpai 

fenomena ketika pembelajaran IPS sedang berlangsung, peserta didik cenderung pasif, hanya ada 

beberapa peserta didik yang terlihat aktif. Peserta didik hanya diam menyimak pelajaran tanpa ada 

yang bertanya kepada guru, sehingga guru tidak dapat mengetahui, apakah peserta didik memahami 

pelajaran tersebut. Kondisi demikian juga yang terjadi pada kelas 7.1. 

 

Hasil study oleh direktorat (2000) menyebutkan bahwa meski adanya peningkatan mutu pendidikan 

yang cukup menggembirakan, namun pembelajaran dan pemahaman peserta didik SMP menunjukkan 

hasil yang kurang memuaskan. Pembelajaran di SMP cenderung text book oriented dan kurang terkait 

dengan kehidupan sehari-hari siswa. Pembelajaran cenderung abstrak dan dengan metode ceramah, 

sehingga konsep-konsep pembelajaran kurang bisa atau sulit dipahami. Sementara itu kebanyakan 

guru dalam mengajar masih kurang memperhatikan kemampuan berpikir siswa, atau dengan kata lain 

tidak melakukan pengajaran bermakna, Metode yang digunakan kurang bervariasi dan sebagai 

akibatnya siswa mengalami kesulitan dalam belajar, sehingga menumbuhkan pola belajar yang 

cenderung menghafal. 
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Menurut penjelasan guru, kelas 7.1 merupakan kelas yang peserta didiknya kurang aktif ketika 

pembelajaran berlangsung. Kurang aktifnya peserta didik membawa pengaruh pada hasil belajar 

peserta didik yang masih kurang maksimal, dari hasil evaluasi yang telah dilakukan pada setiap 

ulangan harian, sebanyak 60% siswa dari 35 peserta didik belum memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal (KKM), sedangkan KKM yang harus dicapai oleh setiap pesrta didik yakni 75, sehingga 

dilakukan ujian ulang atau remidi. Diperlukan strategi pembelajaran dan sebuah perbaikan dalam 

proses pembelajaran IPS agar hasil belajar peserta didik menjadi lebih baik sesuai dengan yang 

diharapkan. 

 

Permasalahan yang dihadapi tidak hanya hasil belajar saja, tetapi guru juga belum dapat membangun 

semangat kerjasama di antara peserta didik. Peserta didik seringkali hanya diberikan tugas secara 

individual, padahal tugas secara berkelompok sangat diperlukan. Tugas kelompok dapat membangun 

kerjasama antar peserta didik dan dapat membantu teman yang lainnya jika mengalami kesulitan 

dalam memahami pelajaran. 

 

Salah satu bentuk metode pembelajaran yang dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan kerjasama 

dan hasil belajar peserta didik yang belum dikembangkan di SMP Negeri 1 Abung Tinggi adalah 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams-Achievement Divisions (STAD). Metode ini merupakan 

salah satu metode cooperative learning. Metode pembelajaran ini dikembangkan oleh Robert Slavin 

dan teman-temannya di Universitas John Hopkin. Metode cooperative learning sistem STAD dapat 

melatih peserta didik bekerjasama dalam kelompok, sehingga nantinya peserta `didik dapat 

berdiskusi, saling membantu menyelesaikan tugas, dan pada akhirnya menerapkan keterampilan yang 

diberikan. Student Teams-Achievement Divisions (S TAD) melibatkan pengakuan tim dan tanggung 

jawab kelompok atas pembelajaran dalam kelompok terdiri atas anggota 4-5 peserta didik dengan 

kemampuan yang berbeda-beda. 

 

Penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran IPS membuat peserta 

didik akan merasa senang dan termotivasi untuk belajar, sehingga perhatiannya penuh dalam 

mengerjakan tugas, belajar penuh keikhlasan akibatnya penguasaan memahami materi pelajaran 

tersebut meningkat dengan harapan terlaksananya hasil belajar secara optimal. Di samping itu metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD juga sangat berguna untuk menumbuhkan interaksi antara guru 

dan peserta didik meningkatkan kerjasama, kreativitas, berpikir kritis serta ada kemauan membantu 

kelompok. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang diharapkan dapat meningkatkan kerjasama 

dan hasil belajar peserta didik. Dengan demikian penelitian ini berjudul: “Penerapan Metode 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) Untuk Meningkatkan 

Kerjasama dan Hasil Belajar IPS Di SMP Negeri 1 Abung Tinggi” Penelitian ini akan dilakukan di 

kelas 7.1 dengan materi pada Kompetensi Dasar 4.1 Menggunakan peta, atlas, dan globe untuk 

mendapatkan informasi keruangan. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut : 

Metode yang digunakan guru kurang bervariasi (dominan ceramah) sehingga peserta didik pasif 

dalam proses pembelajaran. Peserta didik merasa bosan dan kurang tertarik pada mata pelajaran IPS. 

Cakupan materi IPS sangat luas dan bersifat hafalan. Kurangnya kerjasama antar peserta didik di 

dalam pembelajaran IPS. Rendahnya hasil belajar IPS yang diperoleh peserta didik dalam 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 7 │ JULI 2022 │    ISSN : 2620-9748              73 

 

pembelajaran IPS. Penerapan metode pembelajaran yang mengembangkan belajar kelompok masih 

terbatas. 

 

Pembatasan Masalah 

Mengingat begitu luasnya pembahasan dalam penelitian ini maka ruang lingkup permasalahan 

dibatasi guna memudahkan dalam pemahaman dan sesuai dengan sasaran ruang lingkup. Pembatasan 

masalah tersebut antara lain: Kurangnya kerjasama antar peserta didik di dalam pembelajaran IPS. 

Rendahnya hasil belajar IPS yang diperoleh peserta didik dalam pembelajaran IPS. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah 

bukti metode pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) dapat 

meningkatkan kerjasama peserta didik dalam mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Abung Tinggi? 

Apakah bukti bahwa penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD) dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik di SMP Negeri 1 Abung Tinggi 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : Mendapatkan bukti bahwa 

penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (S TAD) dapat 

meningkatkan kerjasama peserta didik mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Abung Tinggi. 

Mendapatkan bukti bahwa penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik di SMP Negeri 1 

Abung Tinggi. 

 

Kajian Pustaka 

Belajar mampu mengembangkan kualitas manusia yang diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Salah satunya menyesuaikan diri dalam pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan 

kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan dalam berbagai aspek yang meliputi jiwa, raga, psiko-

fisik. Hal ini seperti pendapat Sardiman yang menyatakan bahwa belajar diartikan sebagai rangkaian 

kegiatan jiwa, raga, psiko-fisik untuk menuju perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang berarti 

menyangkut unsur cipta, rasa, dan karsa, ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik (Sardiman AM, 

2007: 20). Pendapat lain yang menyatakan tentang belajar yakni dari Slavin. 

 

Slavin (2008: 141) mendefinisikan belajar sebagai: Learning is usually defined as a change in an 

individual caused by experience. Changes caused by development (such as growing taller) are not 

instances of learning. Neither are characteristics of individuals that are present at brith (such as 

reflexes and respons to hunger or pain). However, humans do so much learning from the day of brith 

(and some say earlier) that learning and development are inseparably linked. 

 

Belajar secara umum diartikan sebagai perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman, dan 

bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir. 

Manusia banyak belajar sejak lahir dan bahkan ada yang berpendapat sebelum lahir. Dengan demikian 

antara belajar dan perkembangan sangat erat kaitannya. Ini berarti, belajar bukan merupakan sesuatu 

yang instan, tetapi suatu proses yang membutuhkan waktu lama dan berlangsung sepanjang waktu. 

Proses belajar terjadi melalui banyak cara baik disengaja maupun tidak disengaja dan menuju pada 

suatu perubahan pada diri seseorang. Perubahan perilaku berupa pengetahuan, pemahaman, 

ketrampilan, dan kebiasaan yang diperoleh individu, sedangkan pengalaman merupakan interaksi 

antara individu dengan lingkungannya sebagai sumber belajar. Dengan demikian, kualitas belajar 
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seseorang sangat ditentukan oleh pengalaman-pengalaman yang diperolehnya saat berinteraksi dengan 

lingkungan sekitarnya. 

 

Pembelajaran IPS dapat diartikan sebagai perangkat peristiwa yang dilakukan guru untuk 

mengarahkan peserta didik dalam memahami mengenai berbagai fenomena sosial yang terjadi di 

masyarakat (Sapriya, 2009: 69). Menurut Supardi (2009: 199), pembelajaran IPS merupakan mata 

pelajaran yang diajarkan dan dipelajari secara terarah dan baik, sehingga dapat membina peserta didik 

berpikir integratif untuk dirinya sendiri dan untuk kepentingan kehidupan masyarakat pada umumnya. 

Dengan demikian, pembelajaran IPS merupakan suatu pembelajaran yang mengarahkan peserta didik 

dalam memahami masalah-masalah sosial dimasyarakat. 

 

Tujuan dari pembelajaran IPS pada dasarnya untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai warga 

negara yang menguasai pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), sikap dan nilai (attitudes dan 

values) yang dapat digunakan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah pribadi atau masalah 

sosial, serta kemampuan mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan 

kemasyarakatan agar menjadi warga negara yang baik (Sapriya, 2009: 12). 

 

Tujuan dari pembelajaran IPS adalah memberikan pengetahuan untuk menjadikan siswa sebagai 

warga negara yang baik, sadar sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sadar akan hak dan kewajiban sebagai 

warga bangsa, betsifat demokratis dan bertanggung jawab, memiliki identitas dan kebanggaan 

nasional (Supardi, 2011: 186). 

 

Dengan demikian, tujuan pembelajaran IPS di sekolah harus mampu menumbuhkan peserta didik 

menjadi warga negara yang baik. Sifat warga negara yang baik akan lebih mudah ditumbuhkan pada 

peserta didik apabila guru mendidik mereka dengan jalan menempatkannya dalam konteks 

kebudayaannya daripada memusatkan perhatian pada disiplin ilmu sosial yang terpisah-pisah. Perlu 

adanya pengajaran mengkorelasikan bahkan mungkin harus mengintegrasikan beberapa displin ilmu 

sosial, dalam unit program studi. Untuk memahami masalah IPS diperlukan guru yang memiliki 

pemahaman dan kemampuan yang baik tentang displin ilmu-ilmu sosial yang meliputi ide, metode 

yang digunakan dan konsep-konsep setiap displin ilmu, disamping pemahamannya tentang prinsip-

prinsip kependidikan dan psikologi serta karakter peserta didik. Guru juga harus menyiapkan isi 

materi pembelajaran sebaik mungkin dengan mengenali sumber bahan pembelajaran yang sesuai dan 

siap disajikan dalam proses pembelajaran. 

 

Peserta didik belajar dengan cara berinteraksi dengan lingkungan. Mereka belajar bagaimana cara 

belajar dengan baik. Metode pembelajaran memiliki banyak kegunaan yang menjangkau segala 

bidang pendidikan, mulai dari materi perencanaan dan kurikulum hingga materi pembelajaran, 

termasuk program-program multimedia. Dengan demikian, metode pembelajaran merupakan suatu 

pola yang disusun oleh guru dan disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku agar pelaksanaan 

pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. 

 

Pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil belajar peserta didik berupa prestasi 

akademik, toleransi, menerima keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Untuk mencapai 

hasil belajar itu metode pembelajaran kooperatif menuntut kerjasama dan interdependensi peserta 

didik dalam struktur tugas, struktur tujuan, dan struktur rewardnya. Struktur tugas berhubungan 

bagaimana tugas diorganisir. Struktur tujuan dan reward mengacu pada derajat kerjasama atau 

kompetisi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan maupun reward (Agus Suprijono, 2009: 61). 
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Kerangka Berpikir 

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian teoritik bahwa proses pembelajaran IPS di SMP 

Negeri 1 Abung Tinggi, kerjasama peserta didik dalam pembelajaran kurang maksimal dan hasil 

belajar peserta didik untuk mata pelajaran IPS juga masih kurang di bawah KKM. Saat pembelajaran 

berlangsung peserta didik terlihat bosan dan cenderung pasif karena metode yang digunakan kurang 

bervariasi. Melihat situasi yang demikian perlu dilakukan upaya pemecahan masalah melalui 

penerapan pembelajaran yang berpusat pada aktivitas peserta didik. Sebagai alternatif pembelajaran 

yang dapat dilakukan adalah dengan penerapan metode pembelajaran kooperatif Student Team 

Achievement Divisions (STAD). Dalam metode ini peserta didik diharapkan lebih bisa aktif dalam 

belajar untuk bekerjasama antara sesama teman serta dalam memecahkan masalah-masalah yang 

diberikan oleh guru. Kegiatan belajar akan lebih cenderung terbuka dalam memecahkan masalah 

sehingga peserta didik dapat mencetuskan ide-ide atau gagasan positif dalam mencari jalan keluar dari 

permasalahan. Dengan penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD yang tepat diharapkan dapat 

meningkatkan kerjasama. 

 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat membantu peserta didik dalam menguasai materi dan 

memaknai pesan yang disampaikan oleh guru. Setelah peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran 

untuk menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan kepada masing-masing kelompok melalui 

metode STAD, dengan sendirinya akan mendorong potensi mereka untuk meningkatkan hasil belajar 

IPS pada peserta didik. Dengan demikian, metode STAD dapat meningkatkan kerjasama dan hasil 

belajar peserta didik secara bersamaan. Adanya penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe 

STAD yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dan hasil belajar peserta didik.  

 

Hipotesis Tindakan 

Penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divisions (STAD) dapat 

meningkatkan kerjasama peserta didik melalui hasil penilaian kerjasama. Penerapan metode 

pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divisions (STAD) dapat meningkatkan hasil 

belajar IPS pada peserta didik yang dibuktikan melalui hasil post tes pada akhir setiap siklus. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) 

yaitu penelitian tindakan yang dilakukan di kelas dengan tujuan memperbaiki mutu praktik 

pembelajaran di kelas. Disain yang digunakan dalam penelitian ini adalah disain yang dikembangkan 

oleh Kemmis dan Mc. Taggart. 

 

Setting Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah SMP Negeri 1 Abung Tinggi yang terletak di kecamatan Abung Tinggi 

Kabupaten Lampung Utara. Secara khusus penelitian dipusatkan dikelas 7.1, sedang waktu penelitian 

dilaksanakan 4 Februari- 25 Februari 2019. 

 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara tidak berstruktur. Pertanyaan yang 

dibuat harus sesuai dengan tujuan wawancara. Agar tujuan wawancara tersebut dapat tercapai maka 

pertanyaan dajukan secara bertahap dan sistematis berdasarkan kisi yang telah dibuat sebelumnya.  

 

Keabsahan Data 

Keabsahan data dapat diketahui dengan cara triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 
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atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2009:330). Triangulasi yang digunakan dalam 

data ini dengan memanfaatkan penggunaan metode. 

 

Terdapat 2 strategi pada triangulasi dengan metode ini, yaitu: Pengecekan derajat penemuan hasil 

penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data yakni observasi, dokumentasi, dan angket. 

Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 

 

Indikator Keberhasilan 

Suatu program atau tindakan dikatakan berhasil apabila mampu mencapai kriteria yang telah 

ditentukan. Menurut Zainal Aqib (2009: 41), apabila rata-rata kerjasama peserta didik mencapai 70% 

sudah mencapai tingkat keberhasilan dalam kategori tinggi. Apabila kerjsama peserta didik mencapai 

70% dari masing-masing indikator kerjasama maka penggunaan metode STAD berhasil 

meningkatkan kerjasama peserta didik. 

 

Standar 80% untuk meningkatkan hasil belajar yang dicapai setelah pelaksanaan pembelajaran 

sebagai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah 75 karena termasuk dalam kategori tingkat 

keberhasilan tinggi. Menurut Suharsimi Arikunto (2006 :2 10),  

 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah adalah 75, ini berdasarkan kurikulum 

sekolah (2019: 693). Dengan demikian, apabila peserta didik mendapat nilai sesuai KKM 75 keatas 

mencapai 80% maka penggunaan Metode pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) berhasil meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran IPS. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian tindakan kelas dimulai pada tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan 25 februari 2019. 

Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus dengan empat kali pertemuan. Penelitian dilaksanakan 

sesuai jadwal pelajaran IPS yaitu setiap hari Sabtu yang berlangsung selama 2 x 40 menit. Subyek 

penelitian adalah peserta didik kelas 7.1 SMP Negeri 1 Abung Tinggi. Penelitian yang dilaksanakan 

pada setiap siklus meliputi empat komponen yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 

observasi, dan refleksi. Berikut adalah deskripsi pelaksanaan pembelajaran IPS melalui metode 

pembelajaran kooperatif teknik Student Teams Achievement Division di SMP Negeri 1 Abung Tinggi. 

 

Kondisi Awal 

Sebelum proses penelitian dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan observasi sebelum penelitian. Dari 

hasil observasi, didapat kondisi awal bahwa kerjasama dan hasil belajar masih kurang. Hal ini 

ditunjukan pada saat proses pembelajaran berlangsung, peserta didik ramai sendiri, tidak 

memperhatikan saat guru menjelaskan, dan tidak berani bertanya maupun menyampaikan pendapat. 

Berdasarkan wawancara dengan guru IPS diketahui bahwa nilai rata-rata mid semester tingkat 

ketuntasannya hanya sebesar 50%, hal ini dirasakan kurang optimal karena masih ada 50% peserta 

didik yang belum mencapai ketuntasan belajar. 

 

Penelitian ini dilakukan di kelas 7.1 SMP Negeri 1 Abung Tinggi yang berjumlah 36 peserta didik. 

Peneliti mengambil kelas ini karena kerjasama dan hasil belajar IPS masih rendah di banding kelas 

yang lain. 

 

Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I pertemuan pertama menunjukan bahwa peserta didik belum 

dapat bekerja sama dalam kelompok untuk mengerjakan lembar kerja yang ada. Pelaksanaan 
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pembelajaran ini pada awalnya memakan waktu lama terutama ketika pembagian kelompok maupun 

pada waktu mengerjakan lembar kerja, sehingga ada beberapa kelompok yang tidak bisa 

menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu. Selain itu dalam pengerjaannya lembar kerja masih 

didominasi orang-orang pandai, sedangkan teman yang tidak mengerjakan terlihat asyik mengobrol 

dengan temannya. Ini menjadi bahan refleksi pada siklus pertemuan berikutnya. Pada pertemuan 

kedua, ketiga, dan keempat peserta didik semakin terbiasa dengan pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. 

 

STAD merupakan salah satu pembelajaran kooperatif yang menekankan belajar kelompok, sehingga 

peserta didik dapat saling membantu dalam proses belajar. Peserta didik yang mempunyai 

kemampuan akademik baik akan bertindak sebagai tutor sebaya dan dalam pelaksanaannya sangat 

barmanfaat bagi peserta itu sendiri. Dengan menyampaikan pengetahuannya pada peserta didik lain ia 

akan mengulang kembali apa yang telah diketahuinya. Demikian juga dengan peserta didik yang 

tergolong memiliki kemampuan akademik rendah akan lebih mudah belajar dari teman karena tidak 

segan untuk bertanya dan menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahaminya. Hal ini sesuai dengan 

apa yang dikemukan Slavin (2008: 35), bahwa ketika peserta didik bekerja bersama untuk meraih 

sebuah tujuan kelompok membuat mereka mengekspresikan norma-norma yang baik dalam 

melakukan apapun yang diperlukan untuk keberhasilan kelompok. 

 

Dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD sangat memperhatikan pentingnya tujuan kelompok dan 

tanggung jawab individu karena dapat memberikan insentif kepada peserta didik untuk saling 

membantu satu sama lain, saling mendorong untuk untuk melakukan usaha yang maksimal. Jika nilai 

peserta didik sebagai kelompok cukup baik, dan kelompok hanya akan berhasil dengan memastikan 

bahwa semua anggotanya telah mempelajari materinya, maka anggota kelompok akan termotivasi 

untuk saling mengajar. Slavin (2008: 4), mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif merujuk pada 

berbagai macam metode pengajaran diman para peserta didik dapat bekerjasama dalam kelompok-

kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi pelajaran. 

 

Kondisi inilah yang terjadi pada peserta didik kelas 7.1 ketika seluruh anggota kelompok merasa 

bertanggung jawab terhadap hasil kerja pada Lembar Kerja. Faktor lain yang sangat berpengaruh 

dalam penerapan STAD terhadap kerjasama dan hasil belajar peserta didik kelas 7.1 adalah adanya 

penghargaan positif terhadap pencapaian kelompok maupun individu. 

 

Dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe STAD di kelas 7.1 penghargaan pada kelompok atau 

individu yang berhasil adalah dengan mengundang kelompok atau individu tersebut berdiri dan diberi 

hadiah, sehingga peserta didik menjadi bangga dengan hasil belajarnya. Slavin (2008:160), 

mengatakan bahwa pendekatan yang paling efektif bagi pembelajaran kooperatif adalah menciptakan 

sistem penghargaan positif yang didasarkan pads kelompok. Guru memberikan penghargaan kepada 

kelompok yang mempunyai tingkatan penghargaan paling tinggi yakni tim super (super team), 

sehingga kelompok lain dapat termotivasi untuk menjadi tim supe (super team). 

 

Peningkatan Kerjasama Peserta didik  

Pengamatan yang dilakukan pads aspek kerjasama peserta didik mendapat kemajuan dari siklus I ke 

siklus II. Kerjasama peserta didik belum terlihat pada siklus I, perlu perbaikan pads siklus II sehingga 

hasilnya optimal. Kemampuan peserta didik dalam bekerjasama pads siklus I sebesar 47,22% 

meningkat di siklus II menjadi 76, 38%. 
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Jadi kerjasama peserta didik dari sklus I ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 29, 16% 

sehingga pada siklus II hasil kerjasama peserta didik telah melampaui kriteria keberhasilan tindakan 

yang ditetapkan yaitu 70%. Dengan bekerja kelompok, peserta didik akan mudah menguasai materi, 

menyelesaikan tugas, serta melatih mereka agar memiliki ketrampilan membantu anggota kelompok 

dalam menyelesaikan tugas dengan tujuan untuk mencapai penghargaan tim tertinggi. Dalam hal ini, 

peserta didik yang mempunyai kemampuan rendah akan terbantu dengan peserta didik yang 

mempunyai kemampuan tinggi. Hal ini di dukung oleh Lungdren (1994) dalam bukunya Isjoni (2009: 

26) bahwa kerjasama merupakan belajar kelompok belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota 

kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda, serta peserta didik dituntut memiliki 

ketrampilan-ketrampilan bekerjasama untuk mencapai tujuan dari kelompok. 

 

Peningkatan Hasil Belajar Peserta didik  

Penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD pada peserta didik kelas 7.1 sangat berpengaruh pada 

hasil belajar kognitif yang dicapai peserta didik. Nilai tes menunjukan sebelum menerapkan STAD 

pada siklus I, dari 36 peserta didik terdapat 23 peserta didik atau sebesar 63, 89% mencapai nilai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 75 pada siklus II meningkat menjadi 29 peserta didik atau 

sebesar 80, 55%. 

Gambar  Diagram nilai tes peserta didik 

 
 

Meskipun masih ada tujuh peserta didik yang nilainya belum mencapai KKM 75, tetapi keseluruhan 

indikator yang telah ditetapkan peneliti telah tercapai yakni sebesar 80%. Pada siklus II terjadi 

peningkatan dari siklus I sebesar 16, 66 %. Dari keadaan tersebut berarti jumlah peserta didik belum 

tuntas mengalami penurunan jumlah, dengan d emikian penerapan kooperatif learning tipe STAD 

dalam penelitian ini menunjukan perubahan positif pada hasil belajar peserta didik. Hasil belajar dapat 

meningkat karena adanya saling membelajarkan antar peserta didik. Hal ini didukung oleh Trianto 

(2009:57 ) bahwa pembelajaran kooperatif memaksimalkan belajar siswa untuk meningkatkan 

prestasi akademik dan pemahaman baik secara individu maupun kelompok. 

 

Temuan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, beberapa pokok-pokok temuan pen elitian dalam penerapan 

metode ST AD untuk meningkatkan kerjasama dan hasil belajar peserta didik kelas 7.1 antara lain: 

Implementasi metode kooperatif tipe STAD dipadukan dengan menyampaikan hasil diskusi kelompok 

dapat meningkatkan peserta didik dalam mengemukakan pendapat/ ide. Metode kooperatif tipe STAD 

membutuhkan sistem kontrol yang baik dari guru terutama pada saat peserta didik berdiskusi di dalam 

kelompok dan penyampaian hasil diskusi kelompok didepan peserta didik lainnya sehingga peserta 

didik benar-benar terlibat aktif dalam proses tinggi dalam mengikuti proses pembelajaran. Antusias 
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peserta didik sangat dalam proses pembelajaran dengan metode STAD. Hal ini terlihat pada saat 

proses diskusi kelompok serta menyampaiakan hasil diskusi mengalami peningkatan kerjasama yang 

berdampak pada hasil belajar. 

 

Hambatan 

Berdasarkan hasil penelitian beberapa hambatan dalam penerapan metode STAD untuk meningkatkan 

kerjasama dan hasil belajar peserta didik kelas 7.1 antara lain: Kerjasama peserta didik kurang merata. 

Pada saat berdiskusi dalam kelompok masih ada beberapa peserta didik yang menggantungkan 

pekerjaan kepada peserta didik yang pandai. Sehingga terlihat ada peserta didik yang aktif dan ada 

juga peserta didik yang masih pasif. Waktu kurang teralokasi dengan baik, peserta didik kurang dapat 

menyesuaikan waktu dengan menggunakan metode STAD. Pada saat pelaksanaan diskusi kelompok, 

ada beberapa kelompok kekurangan waktu sehingga proses pembelajaran selesai lebih lama dari batas 

waktu yang ditentukan.  

 

Keterbatasan buku penunjang pembelajaran. Proses pembelajaran yang biasanya menggunakan 

metode ceramah membuat peserta didik terbatas pada catatan dari materi yang diberikan guru dan 

LKS sebagai panduan belajar. Peserta didik tidak memiliki buku penunjang pembelajaran seperti buku 

paket atau modul. Sedangkan penerapan STAD mengalami hambatan karena mewajibkan masing-

masing peserta didik harus membaca materi yang akan didiskusikan dalam kelompok. 

 

Sulitnya pengawasan individu peserta didik, jumlah peserta didik yang tidak sebanding dengan guru, 

membuat pengawasan saat diskusi menjadi lebih sulit dan tidak optimal. Beberapa peserta didik dapat 

lepas dari pengawasan guru dan membuat kegaduhan dengan saling mengobrol antar peserta didik 

satu dalam lainnya. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa . Bukti peningkatan 

kerjasama peserta didik dalam mata pelajaran IPS setelah menggunakan metode pembelajaran 

kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD) selama pelaksanaan tindakan mengalami 

peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan kerjasama peserta didik pada siklus I 

diukur dari seluruh indikator kerjasama sebesar 47, 22% mengalami peningkatan pada siklus II 

sebesar 76, 38%. Hal ini berarti kemampuan peserta didik dalam bekerjasama telah melampaui 

kriteria keberhasilan tindakan yang telah ditetapkan yaitu 70%. Bukti peningkatan hasil belajar 

peserta didik dalam mata pelajaran IPS setelah menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe 

Student Team Achievement Division (STAD) selama pelaksanaan tindakan mengalami peningkatan. 

Pada siklus I nilai peserta didik yang mencapai ketuntasan sebesar 63, 89% mengalami peningkatan 

pada siklus II sebesar 80, 55%. Hal ini berarti kemampuan peserta didik dalam memahami materi 

pembelajaran telah melampaui kriteria keberhasilan tindakan yang telah ditetapkan yaitu 80%. 

 

Implikasi 

Pada dasarnya penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui bagaimana peningkatan kerjasama 

dan hasil belajar peserta didik dengan menerapkan metode pembelajaran kooperatif tipe Student Team 

Achievement Division (STAD). Penerapan metode ini ternyata mampu meningkatkan kemampuan 

bekerjasama antar peserta didik, serta meningkatkan hasil belajar peserta didik yang mencapai nilai 

diatas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 75, hal tersebut diketahui dari hasil observasi, wawancara, 

dan tes. Metode pembelajaran ini menekankan pada belajar secara kelompok untuk saling membantu 

di antara peserta didik agar timnya mendapat penghargaan tim terbaik. Seluruh anggota kelompok 

harus membantu dalam mempelajari materi yang diajarkan oleh guru. Para peserta didik boleh 
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berdiskusi, membantu dalam menyelsaikan tugas secara kelompok, namun mereka tidak boleh saling 

membantu dalam mengerjakan kuis. 

 

Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menyadari keterbatasan yang ada meskipun sudah diusahakan 

semaksimal mungkin. Adapun keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain: 1. Subjek yang 

digunakan dalam penelitian ini hanya kelas 7.1 dengan jumlah 36 peserta didik. 2. Penelitian ini 

hanya dalam 2 siklus, sehingga penguasaan peserta didik terhadap materi dengan menggunakan 

metode Student Team Achievement Division (STAD) belum mencapai 100%. 

 

Saran 

Berdasarkan simpulan, implikasi, dan keterbatasan penelitian, maka disarankan : Para guru hendaknya 

menggunakan metode Student Team Achievement Division sebagai variasi metode pembelajaran 

karena dengan STAD dapat melatih peserta didik dalam kerjasama tim dan mengukur kemampuan 

peserta didik dalam menguasai materi sehingga mempengaruhi hasil belajar. Penggunaan metode 

Student Team Achievement Division untuk pembelajaran perlu persiapan yang matang agar hasil yang 

didapat bisa maksimal dan waktu tidak terbuang sia-sia. Perlu penelitian yang lebih lengkap tentang 

efektifitas metode Student Team Achievement Division untuk pembelajaran IPS di SMP. 
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(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 
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