
Jakarta, 3 Mei 2018

No. : 0005.26209748/JI.3.1./SK.ISSN/2018.05
Hal. : SK Penerbitan ISSN no. 2620-9748

Kepada Yth.,
Penanggung-jawab / Pemimpin Redaksi
“Jurnal Garuda Pendidikan”

Yayasan Global Bakti Asih Rumah Guru Konsultan Pendidikan Bandar Lampung
Jl. Imam Bonjol, Komp. Perum Taman Gunter II Blok B, No. 12, BANDAR LAMPUNG
Tel : (0721) 762 9028
Fax : 0813 7999 0922
Surat-e : rumahguru@Icloud.com ; rumahguru@yahoo.co.id

PUSAT DOKUMENTASI DAN INFORMASI ILMIAH
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

sebagai

Pusat Nasional ISSN (International Standard Serial Number) untuk Indonesia yang berpusat di Paris, dengan
ini memberikan ISSN (International Standard Serial Number) kepada terbitan berkala di bawah ini :

Judul : Jurnal Garuda Pendidikan
ISSN : 2620-9748 (media cetak)

Mulai edisi Vol. 1, No. 1, April 2018
Penerbit : Yayasan Global Bakti Asih Rumah Guru Konsultan Pendidikan Bandar

Lampung

Sebagai syarat setelah memperoleh ISSN, penerbit diwajibkan :

1. Mencantumkan ISSN di pojok kanan atas pada halaman kulit muka, halaman judul dan halaman daftar
isi terbitan tersebut di atas dengan diawali tulisan ISSN, tanpa titik dua. Mencantumkan kodebar atau
barcode ISSN di pojok kanan bawah pada halaman kulit belakang untuk terbitan ilmiah, sedangkan
terbitan non ilmiah/popular di pojok kiri bawah pada halaman kulit muka.

2. Mengirimkan terbitannya minimal 2 (dua) eksemplar setiap nomor terbitan sebagai wajib simpan terbitan
ke PDII LIPI.

3. Pengelola/Penerbit juga wajib mengirimkan berkas digital atau softcopy setiap nomor terbitan dalam
format PDF dalam melalui email isjd@mail.lipi.go.id, baik untuk terbitan tercetak maupun online, agar
dapat dikelola dan diakses melalui Indonesian Scientific Journal Database (ISJD).

4. Apabila judul dan atau sub judul terbitan diganti, pengelola terbitan harus segera melaporkan ke PDII
untuk mendapatkan ISSN baru.

5. ISSN untuk terbitan tercetak tidak dapat digunakan untuk terbitan online. Demikian pula sebalik nya,
kedua media terbitan tersebut harus didaftarkan ISSN nya secara terpisah.

6. ISSN mulai berlaku sejak tanggal, bulan, dan tahun diberikannya nomor tersebut dan tidak berlaku
mundur. Penerbit atau pengelola terbitan berkala tidak berhak mencantumkan ISSN yang dimaksud
pada terbitan terdahulu.

Kepala Pusat Nasional ISSN,

Hendro Subagyo, M.Eng.
NIP 197501231994021001

Catatan :

Surat Keputusan ini diproduksi secara elektronik dan tidak membutuhkan tanda-tangan pengesahan. Konfirmasi atas

keabsahan nomor ISSN ini bisa dilakukan dengan melihat kesesuaiannya dengan nomor registrasi 1523596837 di situs

ISSN Online (http://issn.pdii.lipi.go.id).



  ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5   │   No. 11 │   NOVEMBER  2022   │      ISSN : 2620-9748   │     

 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

SALAM BAHAGIA 

Jurnal Garuda Pendidikan kembali hadir dengan tulisan para pendidik dan tenaga 

kependidikan, yang dominan berupa penelitian tindakan kelas. Semoga tulisan 

para penulis ini dapat memberikan warna dalam jendela dunia pendidikan. Ayo 

mari kita membuat karya, menulis dan mempublikasikannya. Harapannya hasil 

karya kita dapat bermanfaat bagi diri dan orang lain. Tim Redaksi senantiasa 

menanti tulisan Anda! Mulai dan tulis untuk terealisasi sebuah tulisan.  

Selamat menulis… Salam Bahagia Selalu… 

 

Salam 

Redaksi 

 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5   │   No. 11   │   NOVEMBER 2022   │      ISSN : 2620-9748   │     

  

DAFTAR ISI 
 

No Judul Peneliti Hal 

1 

 

STRATEGI PEMBELAJARAN TENIS MEJA MELALUI TALKING STICK PADA 

SISWA KELAS VI SDN KEDUNGREJO 02 KECAMATAN ROWOKANGKUNG 

KABUPATEN LUMAJANG SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

 

Sri Suharini, S. Pd 

Provinsi Jawa Timur 

 

1 

2 
PENINGKATAN HASIL BELAJAR PADA MATERI BOLA BASKET PASSING 

CHEST PASS DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TGT 

 

Zaenal Arifin, S. Pd 

Provinsi Jawa Timur 
14 

3 

PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN STUDENT TEAM ACHIEVEMENT 

DIVISION (STAD) PADA MATA PELAJARAN IPS MATERI USAHA 

MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI 

DAN PRESTASI BELAJAR  

 

Drs. Slamet Sumadi 

Provinsi Jawa Timur 

 

26 

4 

PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA MATERI 

KESEBANGUNAN DAN KEKONGRUENAN  

 

Nilawati, S.Pd 

Provinsi Lampung 

 

37 

5 
PENERAPAN METODE PROBLEM SOLVING UNTUK MENINGKATKAN 

MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN  IPS 

 

Sri Margareta S.Pd. 

Provinsi Lampung 

 

47 

6 

PEMANFAATAN KOLEKSI BUKU TEKS PELAJARAN SEBAGAI SUMBER 

BELAJAR SISWA  KELAS XI 

(STUDI PADA PERPUSTAKAAN SMAN 5 BANDAR LAMPUNG) 

 

Arnila Purnamayanti 
 

Edsa Laily Mahfudho
 

Provinsi Lampung 

 

58 

7 

MENINGKATKAN KOMPETENSI PAEDAGOGIK GURU  

DALAM  MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN MELALUI  

SUPERVISI AKADEMIK  

 

R a h m a n t o 

Provinsi Lampung 

 

66 

8 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN THINK TALK WRITE (TTW) UNTUK 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA PADA MATERI TEKS 

CERPEN PADA SISWA KELAS X MIPA 3 SMKN 1 SITUBONDO TAHUN 

PELAJARAN 2016/2017 

 

Hartik Sri Wahyuni, M. Pd 

Provinsi Jawa Timur 

 

77 

9 

PENGUASAAN KONSEP PERKALIAN MELALUI TEKNIK PERKALIAN DENGAN 

JARI PADA SISWA KELAS V DI SDN 3 REJOSARI KEC. BANTUR KABUPATEN 

MALANG TAHUN PELAJARAN 2017-2018  

 

Hindun Sri Widayati 

Provinsi Jawa Timur 
90 

10 
UPAYA PENINGKATAN KEGIATAN BELAJAR SISWA DALAM PELAYANAN 
BIMBINGAN DAN KONSELING DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA VISUAL 
UNTUK SISWA 

Maria Hertiningsih Rosmala 

Dewi , S.Pd 

Provinsi Lampung 

 

99 

11 

PENINGKATAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK MATERI SISTEM 

PENCERNAAN PADA MANUSIA MATA PELAJARAN IPA MELALUI APLIKASI 

GOOGLE CLASSROOM  

 

 

Sumarni, S.Pd. Bio 

Provinsi Lampung 
110 

12 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE  

MAKE A MATCH UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR  

BAHASA INGGRIS  

 

Diswatiningsih, M.Pd. 

Provinsi Lampung 

 

125 

 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 11 │ NOVEMBER 2022 │    ISSN : 2620-9748              1 

 

TABLE TENNIS LEARNING STRATEGY THROUGH TALKING STICK 

ON CLASS VI STUDENTS OF SDN KEDUNGREJO 02 SUB-DISTRICT 

ROWOKANGKUNG, LUMAJANG REGENCY, ODD SEMESTER 

2017/2018 ACADEMIC YEAR 

 

STRATEGI PEMBELAJARAN TENIS MEJA MELALUI TALKING 

STICK PADA SISWA KELAS VI SDN KEDUNGREJO 02 

KECAMATAN ROWOKANGKUNG KABUPATEN LUMAJANG 

SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
 

Sri Suharini, S. Pd 

SD Negeri Kedungrejo 02 Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur 

 

 

ABSTRACT 

The aims of the study were to improve: (1) learning achievement in physical education subjects with table tennis 

material using the Talking Stick Method for class VI students at SDN Kedungrejo 02, Rowokangkung District, 

Lumajang Regency, Odd Semester 2017/2018 Academic Year; (2) learning activities for physical education 

subjects with table tennis material using the Talking Stick method for class VI students at SDN Kedungrejo 02, 

Rowokangkung District, Lumajang Regency, Odd Semester, 2017/2018 Academic Year. The results of the study 

concluded that: 1) The application of the Talking Stick Method can improve students' physical and mental 

learning activities in the material for table tennis for class VI students of SDN Kedungrejo 02, Rowokangkung 

District, Lumajang Regency in the 2017/2018 academic year. In the first cycle the percentage of student 

learning activities completeness is 59.33%, 2) The application of the Talking Stick method can improve students' 

physical education learning achievement in Table Tennis material for class VI students at SDN Kedungrejo 02, 

Rowokangkung District, Lumajang Regency in the 2017/2018 academic year. In this study, student achievement 

in question is the cognitive, affective and psychomotor aspects. In the first cycle, the percentage of students who 

completed the affective aspect was 61.67% and the psychomotor aspect was 100%. For cognitive aspects in 

cycles I, II and III, the achievement was 60.33%. 71.67 and 94.67% of students completed. 

Key Word: Table Tennis Learning Strategy, Talking Stick. 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan: (1) prestasi belajar mata pelajaran penjaskes dengan materi Tenis 

Meja menggunakan Metode Talking Stick pada siswa kelas VI SDN Kedungrejo 02 Kecamatan Rowokangkung 

Kabupaten Lumajang Semester Gasal Tahun Pelajaran 2017/2018; (2) aktifitas belajar mata pelajaran penjaskes 

dengan materi Tenis Meja menggunakan metode Talking Stick pada siswa kelas VI SDN Kedungrejo 02 

Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Semester Gasal Tahun Pelajaran 2017/2018. Hasil dari 

penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Penerapan Metode Talking Stick dapat meningkatkan aktivitas belajar 

penjaskes siswa pada materi Tenis Meja siswa kelas VI SDN Kedungrejo 02 Kecamatan Rowokangkung 

Kabupaten Lumajang tahun pelajaran 2017/2018. Pada siklus I persentase ketuntasan aktivitas belajar siswa 

sebesar 59,33%, 2) Penerapan metode Talking Stick dapat meningkatkan prestasi belajar penjaskes siswa pada 

materi Tenis Meja siswa kelas VI SDN Kedungrejo 02 Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang tahun 

pelajaran 2017/2018. Dalam penelitian ini prestasi belajar siswa yang dimaksud adalah aspek kognitif, afektif 

dan psikomotor. Pada siklus I persentase siswa yang tuntas pada aspek afektif adalah 61,67% dan aspek 

psikomotor adalah 100%. Untuk aspek kognitif pada siklus I, II dan III diperoleh ketercapaian sebesar 60,33%. 

71,67 dan 94,67% siswa tuntas. 

Kata Kunci : Strategi Pembelajaran Tenis Meja, Talking Stick. 
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PENDAHULUAN 

Pembelajaran merupakan upaya pendidik untuk membantu peserta didik dalam kegiatan belajar. 

Menurut Agus Suprijono (2009: 13), guru mengajar dalam perspektif pembelajaran adalah guru 

menyediakan fasilitas belajar bagi peserta didiknya untuk mempelajarinya. Jadi, subyek pembelajaran 

adalah peserta didik. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran adalah dialog interaktif. 

Pembelajaran merupakan proses organik dan konstruktif, bukan mekanis seperti halnya pengajaran. 

 

Pembelajaran bertujuan untuk mengarahkan peseta didik agar dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya dan dapat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan pembelajaran tersebut 

akan dapat tercapai jika peserta didik berusaha secara aktif untuk mencapainya. Dalam kegiatan 

pembelajaran, pendidik dan peserta didik terlibat dalam sebuah interaksi dengan bahan pelajaran 

sebagai perantaranya. Hubungan timbal balik antara pendidik dan peserta didik itu merupakan syarat 

utama bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Peran pendidik dalam proses pembelajaran relatif 

tinggi yaitu sebagai motivator dan fasilitator. Dalam proses pembelajaran, pendidik harus berusaha 

menghidupkan dan memberikan motivasi agar pembelajaran lebih kondusif dan dapat memberikan 

hasil belajar yang memuaskan. Hasil belajar merupakan perubahan perilaku. Setelah belajar orang 

diharapkan memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. 

 

Pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong 

perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap sportifitas, pembiasaan 

pola hidup sehat dan pembentukan karakter dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan 

Nasional. Pendidikan jasmani di sekolah dasar adalah memacu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani, mental, emosional dan sosial yang selaras dalam upaya membentuk dan mengembangkan 

hidup sehat. Pendidikan jasmani pada hakekatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan 

aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, 

mental, serta emosional. Oleh karena itu apabila pembelajar mempelajari pengetahuan tentang 

konsep, maka perubahan perilaku yang harus dicapai oleh pembelajar setelah melaksanakan aktivitas 

belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran (Tri Anni, 2006: 5). 

 

Keberhasilan proses belajar mengajar sangat di tentukan oleh adanya pemilihan metode yang tepat 

dan bagaimana menerapkannya. Memilih metode dan strategi pembelajaran permainan Tenis Meja 

harus disesuaikan dengan kompleksitas gerak cabang Tenis Meja, dan disesuaikan dengan tingkat 

pertumbuhan dan perkembangan anak di Sekolah. Ditegaskan oleh Gallahue (1998:137), bahwa 

begitu eratnya hubungan antara tingkat pertumbuhan dan perkembangan fisik serta keterampilan anak, 

maka ruang lingkup pendidikan jasmani yang ditawarkan di sekolah semestinya dikembangkan 

berdasarkan kebutuhan anak-anak.  

 

Berdasarkan observasi tanggal 5 September 2017 di kelas VI SDN Kedungrejo 02 Kecamatan 

Rowokangkung Kabupaten Lumajang, aktivitas pembelajaran tenis meja belum sepenuhnya 

dilaksanakan dengan baik. Hasil belajar dalam mata pelajaran Tenis Meja masih relatif rendah atau 

dengan kata lain belum mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM). Hal ini disebabkan karena 

tuntutan pembelajaran pendidikan jasmani yang menitik beratkan pada keleluasaan gerak anak didik 

untuk mencapai tujuan pendidikan. Berbeda dengan olahraga yang mengutamakan penguasaan 

keterampilan berolahraga atau penguasan teknik dasar untuk mencapai prestasi sehingga guru 

pendidikan jasmani lebih memilih pendekatan bermain dan metode demonstrasi dari pada 

menggunakan metode latihan. Padahal untuk terampil dalam permainan Tenis Meja harus melalui 

proses latihan. Maka perlu adanya upaya untuk meningkatkan prestasi belajar penjaskes tentang 
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materi tenis meja dengan menggunakan metode Talking Stick, sehingga diharapkan kemampuan siswa 

dapat meningkat sesuai dengan KKM yang telah ditetapkan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul 

“Strategi Pembelajaran Tenis Meja Melalui Talking Stick Pada Siswa Kelas VI SDN Kedungrejo 02 

Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Semester Gasal Tahun Pelajaran 2017/2018”.   

 

KAJIAN PUSTAKA 

Strategi merupakan istilah lain dari pendekatan, metode atau cara. Di dalam kepustakaan pendidikan 

istilah-istilah tersebut di atas sering digunakan secara bergantian. Menurut Udin S. Winataputra & 

Tita Rosita (1997:124) istilah strategi secara harfiah adalah akal atau siasat. Sedangkan strategi 

pembelajaran diartikan sebagai urutan langkah atau prosedur yang digunakan guru untuk membawa 

siswa dalam suasana tertentu untuk mencapai tujuan belajarnya.  

 

Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai pendekatan mengajar ( approach to teaching ) yang 

digunakan bersama metode tertentu dan berbagai media pengajaran yang disertai dengan penataan 

lingkungan sedemikian rupa agar proses pembelajaran menjadi aktif dengan demikian, para siswa 

merasa tertarik dan mudah menyerap pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan. Selain itu, 

Pembelajaran juga memungkinkan siswa melakukan kegiatan yang beragam untuk mengembangkan 

sikap, pemahaman, dan keterampilannya sendiri dalam arti tidak semata-mata “disuapi” guru (Ahmad 

Sabri, 2005:56). 

 

Pembelajaran merupakan suatu pembelajaran yang menekankan kepada siswa untuk dapat berperan 

aktif selama proses pembelajaran, pembelajaran akan lebih aktif dan efektif apabila ditunjang dengan 

berbagai fasilitas-fasilitas yang mendukung, tata letak yang nyaman dan gaya belajar yang bervariasi.  

Pembelajaran menurut Hisyam Zaini (2004:16) adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa 

untuk belajar secara aktif, karena disaat siswa mulai untuk berkonsentrasi memasuki pembelajaran 

aktif maka mereka telah mulai untuk dapat mendominasi aktivitas pembelajaran yang disampaikan 

oleh guru, sehingga materi dapat mudah untuk dihayati dan dipraktekkan oleh siswa. 

 

Menurut Supandi (1992:5) mengatakan bahwa strategi belajar-mengajar pendidikan jasmani 

merupakan kegiatan sebelum proses belajar-mengajar dilaksanakan. Tujuan menciptakan kondisi dan 

kegiatan belajar yang memungkinkan murid lancar belajar dan mencapai sasaran belajar. Kegiatan itu 

antara lain memilih informasi yang bersifat verbal atau model lain seperti gerak yang disampaikan, 

menetapkan cara-cara pengarahan dan pembimbingan kearah yang dikehendaki, dan terakhir 

menetapkan cara bagaimana menilai hasil belajar. 

 

Jadi menurut peneliti, memiliki pengertian pembelajaran yang intinya sama yaitu merupakan proses 

interaksi belajar mengajar dengan melibatkan komponen-komponen pembelajaran yang meliputi 

tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode, teknik mengajar, siswa, media, guru, dan hasil 

evaluasi 

 

Pada hakikatnya pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik 

untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental serta 

emosional. Pendekatan holistik ini termasuk pula penekanan pada ketiga domain kependidikan, yaitu 

psikomotor, afektif, dan kognitif. Pendidikan jasmani diharapkan mampu menciptakan tubuh yang 

baik bagi pikiran atau jiwa. 
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Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk 

meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku 

hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi (Ega Trisna Rahayu, 2010: 17). Karenanya 

pendidikan jasmani ini harus menyebabkan perbaikan dalam pikiran (psikis) dan tubuh (fisik) yang 

mempengaruhi seluruh aspek kehidupan harian seseorang. 

 

Menurut Toto Subroto (2008: 15) Pendidikan jasmani merupakan media untuk mendorong 

perkembangan ketrampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan 

nilai-nilai (sikap, mental, emosional, spiritual dan social), serta pembiasaan pola hidup sehat yang 

bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan individu yang seimbang. 

 

Secara umum tujuan pendidikan jasmani dapat diklasifikasikan ke dalam empat katagori, yaitu: 

Perkembangan Fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan manusia melakukan 

aktivitasaktivitas yang melibatkan kekuatan-kekuatan fisik dari berbagai organ tubuh seseorang 

(physical fitness).  Perkembangan Gerak. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan manusia 

melakukan gerak secara efektif, efisien, halus, indah, dan sempurna. Perkembangan Mental. Tujuan 

ini berhubungan dengan kemampuan berfikir dan menginterpretasikan keseluruh pengetahuan tentang 

pendidikan jasmani ke dalam lingkungannya sehingga memungkinkan tumbuh dan berkembangnya 

pengetahuan, sikap, dan tanggung jawab siswa. Perkembangan sosial, tujuan ini berhubungan dengan 

kemampuan siswa dalam menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat. 

 

Fokus pendidikan jasamani di sekolah dasar untuk masa awal kanak-kanak dan sekolah dasar 

diidentifikasikan sebagai belajar untuk bergerak, bergerak untuk belajar dan belajar tentang gerak. 

Artinya pendidikan jasmani pada sekoalah dasar merupakan wahana untuk anak belajar bergerak, 

serta melalui gerak anak akan belajar banyak hal. Samsudin (2008:7), mengidentifikasi elemen-

elemen pendidikan jasmani yang diberikan di SD adalah: Gerak-gerak dasar yang meliputi, jalan, lari, 

lompat, loncat, memukul, keseimbangan, menendang, menangkap, melempar dan bergulir. Game 

dengan organisasi rendah dan lari beranting. Aktivitas-aktivitas berirama, tari-tarian rakyat (rolk 

dance), bernyanyi dan geme music (musical games). Dasar-dasar ketrampilan untuk berbagai olahraga 

dan game 

 

Permainan tenis meja ini dimainkan di atas meja di mana bola dibolak-balikkan sesegera mungkin 

dengan menggunakan pemukul (Hutasuhut, 1988:4). Permainan tenis meja boleh dimainkan dengan 

ide menghidupkan bola selama mungkin dan boleh dimainkan dengan ide secepat mungkin untuk 

mematikan permainan lawan, tergantung dari tujuan permainan itu sendiri. Permainan ini diawali 

dengan pukulan pembuka (service) yaitu, bola dipantulkan di meja senditi lalu melewati atas net dan 

memantul di meja lawan, sampai lawan tidak dapat mengembalikan bola. Pada permainan ini pemain 

berusaha untuk mematikan pukulan lawan agar memperoleh angka dari pukulannya. 

 

Permainan tenis meja dapat dimainkan baik orang tua, remaja, maupun anak-anak. Olahraga ini 

mudah dimainkan, sarana dan alat seperti raket, net, bola, bad dan meja sebagai tempat bermain 

tidaklah membutuhkan biaya yang mahal dibanding olahraga lainnya. Menurut Salim (2008:15-25), 

permainan tenis meja memerlukan peralatan dan kostum antara lain: bad atau raket (pemukul bola), 

net, meja, bola, kostum dan sepatu. 

 

Tenis meja adalah suatu cabang permainan bola kecil yang dilakukan di permukaan meja yang disebut 

tempat bermain, dengan bentuk empat persegi panjang. Dengan ukuran panjang 2,74 m, lebar 1,525 m 

dan harus terletak pada bidang horizontal dengan ketinggian 76 cm dari lantai. Permukaan meja boleh 
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terbuat dari apa saja namun harus menghasilkan pantulan yang sama sekitar 23 cm ketika bola 

standart di jatuhkan dari atasnya dengan ketinggian 30 cm. dengan tinggi net 15,25 dari permukaan 

meja. Serta menggunakan bola bulat diameternya 40 mm dan berat bola 2,7 gram sebagai alat 

pemukul adalah bad (Hutasuhut, 1988:11-13). 

 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa permainan tenis meja 

merupakan suatu permainan yang menggunakan meja sebagai tempat untuk memantulkan bola yang 

dipukul oleh pemain dan harus mampu menyeberangkan bola serta mengembalikan bola ke daerah 

lawan setelah bola memantul di daerah permainan sendiri. Dengan demikian pemanfaatan waktu dan 

kesempatan berlatih diharapkan anak-anak dapat menjadi petenis meja yang berprestasi. 

 

Adapun cara memegang shakehand grip jari-jari tangan tersusun seperti berjabat tangan. Ibu jari dan 

telunjuk terletak menjepit daun raket, jari lainnya secara bersamaan memegang tangkai bad.  

 

Talking Stick adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang dilandasi oleh teori belajar yang 

berasal dari rumpun konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme bisa dikembangkan jika peserta 

didik telah memiliki pengetahuan awal (prior knowledge atau previous experience). Model 

pembelajaran Talking Stick adalah model pembelajaran yang menggunakan sebuah tongkat sebagai 

alat penunjuk giliran. Peserta didik yang mendapat tongkat akan diberi pertanyaan dan harus 

menjawabnya. Kemudian secara estafet tongkat tersebut berpindah ke tangan peserta didik lainnya 

secara bergiliran. Dan seterusnya sampai semua peserta didik memperoleh tongkat dan pertanyaan 

(Agus Suprijono, 2009:43).   

 

Belajar bersama dengan cara berkelompok bukan berarti kita harus ikut pada kelompok tertentu tidak 

memperdulikan kelompok lainnya. Etin Solehati (2007:5) menegaskan bahwa keberhasilan belajar 

bukan semata-mata ditentukan oleh kemampuan individu secara utuh melainkan perolehan belajar itu 

akan semakin baik apabila dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok-kelompok belajar kecil 

yang terstruktur dengan baik. Belajar bersama adalah untuk mengetahui bahwa indivividu tidak 

berarti apa-apa tanpa individu lainnya. Setelah membaca kita mendapatkan sesuatu, setelah melihat 

apa yang ada dihadapan kita, kita juga akan mendapatkan makna dan setelah berdiskusi dengan orang 

lain, kita akan lebih mengerti (Mardianto, 2014:14). 

 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pembelajaran Talking Stick merupakan model 

pembelajaran yang digunakan pendidik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Model 

ini merupakan suatu cara yang efektif untuk melaksanakan pembelajaran yang mampu mengaktifkan 

peserta didik. Dalam model pembelajaran ini peserta didik dituntut mandiri sehingga tidak bergantung 

pada peserta didik yang lainnya. Sehingga peserta didik harus mampu bertanggung jawab terhadap 

diri sendiri dan peserta didik juga harus percaya diri dan yakin dalam menyelesaikan masalah. 

Pembelajaran dengan model Talking Stick mendorong peserta didik untuk berani melaksanakan 

ketrampilan bermain tenis meja. 

 

Hipotesis Tindakan 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus di 

uji. Berdasarkan latar belakang, landasan teori, dan kerangka berpikir diatas, hipotesisnya adalah 

penerapan model pembelajaran Talking Stick mata pelajaran penjaskes siswa kelas VI SDN 

Kedungrejo 02 Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang dapat meningkatkan keaktifan siswa 

dan hasil belajar pada proses pembelajaran. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) atau Classroom Action Research yang 

berfokus pada upaya untuk mengubah kondisi nyata yang ada sekarang ke arah yang diharapkan. 

Penelitian tindakan adalah proses guru mengkombinasikan praktek dan mengevaluasi secara 

bersamaan. Meningkatkan kesadaran atas teori personal, artikulasi sebuah pembagian nlai-nilai, 

mencoba strategi-strategi untuk memberikan nilai-nilai yang dieskpresikan pada praktik-praktik yang 

lebih konsisten. Menurut Daryanto (2010: 46), penelitian tindakan terdiri dari 4 aspek pokok, yaitu 

perencanaan, tindakan, tahap pengamatan/ observasi, dan refleksi.  

 

Dengan demikian penelitian tindakan kelas dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian yang 

dilakukan oleh guru secara kolaborasi dalam proses pembelajaran guna memperbaiki pembelajaran ke 

arah yang lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai informasi kualitatif 

dengan analisis yang teliti dan penuh makna. Seorang guru yang profesional tidak akan membiarkan 

masalah yang dihadapinya terus berlanjut. Oleh karena itu guru perlu melakukan tindakan untuk 

memecahkan masalah yang dihadapinya agar proses pembelajaran berlangsung lancar. 

 

Adapun desain penelitian yang dilakukan merupakan desain penelitian tindakan kelas. Lokasi 

penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan sebuah penelitian. Penelitian ini 

dilakukan di SDN Kedungrejo 02 yang beralamat di Jalan Merak No. 05 Kecamatan Rowokangkung 

Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. 

 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VI SDN Kedungrejo 02 dengan jumlah siswa 23 anak dengan 

rincian laki-laki 13 siswa dan perempuan 10 siswa. Objek penelitian ini adalah pembelajaran tenis 

meja pada siswa kelas VI semester I SDN Kedungrejo 02. 

 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilakukan beberapa tahapan siklus. Siklus pertama dilaksanakan 

pada tanggal 18 September 2017, siklus kedua dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2017  dan siklus 

ketiga dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2017. Kegiatan penelitian dilaksanakan sesuai dengan 

jadwal pelajaran penjaskes kelas VI semester I di SDN Kedungrejo 02 Kecamatan Rowokangkung 

Kabupaten Lumajang tahun pelajaran  2017/2018. 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini adalah menggunakan teknik 

analisis deskriptif berbentuk persentase. Sedangkan data yang berupa saran dan alasan memilih 

jawaban dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Dalam pengolahan data, presentase 

diperoleh dengan rumus dari Mohamad Ali (1987: 184) yaitu: 

 

P = F/N . 100% 

 

Keterangan: 

P : Presentase  

F : Frekuensi  

N : Jumlah subjek 

100% = Konstanta 

 

Dari hasil presentase yang diperoleh kemudian diklasifikasikan untuk memperoleh kesimpulan data. 

Pada tabel akan disajikan klasifikasi dalam presentase.: 
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Tabel Norma Nilai Persentase 

Kategori Tingkat 

Pemahaman 

Prestasi Nilai Benar 

Sangat Tinggi 76% - 100% 

Tinggi 56% - 75% 

Rendah 40% - 55% 

Sangat Rendah < 40% 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Kondisi Awal 

Kegiatan awal dalam penelitian ini adalah melakukan observasi terhadap proses pembelajaran 

Penjaskes di kelas VI SDN Kedungrejo 02 Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang yang 

menjadi subyek penelitian. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan untuk melihat aktivitas siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. 

 

Adapun hasil belajar Penjaskes siswa kelas VI dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

TABEL PEROLEHAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS VI PROSES BELAJAR 

MENGAJAR PENJASKES PADA PRA SIKLUS  

No Nama Siswa Nilai Kondisi Awal 

1 Arvi Firdausin Nuzula 60 

2 Ahmad Zakarya 50 

3 Achmad Setiawan 70 

4 Andrias 50 

5 Adilla Fazira 60 

6 Destanto Nur Rahman 60 

7 Dian Erdiansyah 75 

8 Firnandira Salsa Anggita 50 

9 Gito Purnomo 50 

10 Khusnin Niyyah Faradila 75 

11 Muhamad Sirojul Fuadi 60 

12 Muhammad Khoirul Anam 75 

13 M. Sabillah Rosad 60 

14  Nuril Khabibah 60 

15  Nia Setiawati 55 

16  Rifki Zakiyyan Karima 50 

17 Ridhwan Bagus Permadi 65 

18 Rizkina Ramadhani 60 

19 Syifana Nur Maulidia 70 

20 Sulimatu Sa’diyah 50 

21 Umi Nur Hanifah 65 

22 Wahyu Mulio Wijoyo 60 

23 Wisnu Kartiko 60 

Jumlah 985 

Rata-Rata 50 
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Dari beberapa data yang telah disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Penjaskes 

materi “Tenis Meja” siswa kelas VI SDN Kedungrejo 02 Kecamatan Rowokangkung Kabupaten 

Lumajang masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan kurangnya keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran. Untuk itu akan dilakukan tindakan yang meliputi siklus I, II dan III melalui Metode 

Talking Stick. 

 

Siklus I  

Kegiatan siklus I dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 September 2017, hal pertama yang 

direncanakan dalam penelitian tindakan kelas yaitu dengan menyiapkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran dengan pokok bahasan tenis meja. Kedua menyiapkan lembar observasi yang digunakan 

untuk mengamati jalannya kegiatan belajar mengajar yang dilakukan peneliti dengan menggunakan 

metode Talking Stick. Ketiga menyusun perangkat tes yang diberikan kepada siswa yang digunakan 

untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa dan diberikan setelah KBM selesai, keempat menyiapkan 

kolabolator yang bertugas mengamati KBM guru selama penelitian dilaksanakan, dan yang kelima 

menyiapakan media pembelajaran. 

 

Hasil pengamatan yang dilakukan pada siklus I yaitu mengamati kegiatan yang dilakukan peneliti 

dengan bantuan kolabolator yang dituangkan dalam lembar observasi. Selain itu juga memberikan tes 

kepada siswa guna menggetahui ketuntasan belajar siswa pada mata pelajaran Penjaskes dengan 

pokok bahasan tenis meja dengan menggunakan model talking stick di kelas VI SDN Kedungrejo 02 

Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang. 

 

Adapun perolehan hasil belajar siswa kelas VI SDN Kedungrejo 02 Kecamatan Rowokangkung 

Kabupaten Lumajang pada siklus I adalah sebagai berikut : 

 

TABEL 

PEROLEHAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS VI PROSES BELAJAR MENGAJAR 

PENJASKES PADA PRA SIKLUS DAN PADA SIKLUS 1 SETELAH MELALUI METODE 

TALKING STICK 

NO. NAMA SISWA 

Perolehan Nilai  Ulangan Harian 

Pra Siklus Siklus 1 

Penerapan Metode Talking Stick 

1 Arvi Firdausin Nuzula 60 65 

2 Ahmad Zakarya 50 60 

3 Achmad Setiawan 70 75 

4 Andrias 50 65 

5 Adilla Fazira 60 70 

6 Destanto Nur Rahman 60 65 

7 Dian Erdiansyah 75 80 

8 Firnandira Salsa Anggita 50 60 

9 Gito Purnomo 50 60 

10 Khusnin Niyyah Faradila 75 80 

11 Muhamad Sirojul Fuadi 60 70 

12 Muhammad Khoirul Anam 75 80 

13 M. Sabillah Rosad 60 65 

14  Nuril Khabibah 60 65 
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15  Nia Setiawati 55 60 

16  Rifki Zakiyyan Karima 50 55 

17 Ridhwan Bagus Permadi 65 70 

18 Rizkina Ramadhani 60 65 

19 Syifana Nur Maulidia 70 75 

20 Sulimatu Sa’diyah 50 65 

21 Umi Nur Hanifah 65 70 

22 Wahyu Mulio Wijoyo 60 65 

23 Wisnu Kartiko 60 65 

Jumlah 985 1.340 

Rata – rata 50 60 

 

 

Siklus II 

Kegiatan siklus II dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017, hal pertama yang 

direncanakan dalam penelitian tindakan kelas yaitu dengan menyiapkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran dengan pokok bahasan tenis meja. Kedua menyiapkan lembar observasi yang digunakan 

untuk mengamati jalannya kegiatan belajar mengajar yang dilakukan peneliti dengan menggunakan 

metode Talking Stick. Ketiga menyusun perangkat tes yang diberikan kepada siswa yang digunakan 

untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa dan diberikan setelah KBM selesai, keempat menyiapkan 

kolabolator yang bertugas mengamati KBM guru selama penelitian dilaksanakan, dan yang kelima 

menyiapakan media pembelajaran. 

 

Hasil pengamatan yang dilakukan pada siklus II yaitu mengamati kegiatan yang dilakukan peneliti 

dengan bantuan kolabolator yang dituangkan dalam lembar observasi. Selain itu juga memberikan tes 

kepada siswa guna mengetahui ketuntasan belajar siswa pada mata pelajaran Penjaskes dengan pokok 

bahasan tenis meja dengan menggunakan model talking stick di kelas VI SDN Kedungrejo 02 

Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang. 

 

Adapun perolehan hasil belajar siswa kelas VI SDN Kedungrejo 02 Kecamatan Rowokangkung 

Kabupaten Lumajang pada siklus II adalah sebagai berikut : 

 

TABEL PEROLEHAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS VI PROSES BELAJAR 

MENGAJAR PENJASKES PADA SIKLUS I DAN SIKLUS II SETELAH MELALUI 

METODE TALKING STICK 

NO. NAMA SISWA 

Perolehan Nilai  Ulangan Harian 

Siklus I 

Penerapan  

Metode Talking Stick 

Siklus II 

Penerapan  

Metode Talking Stick 

1 Arvi Firdausin Nuzula 65 75 

2 Ahmad Zakarya 60 70 

3 Achmad Setiawan 75 80 

4 Andrias 65 70 

5 Adilla Fazira 70 75 

6 Destanto Nur Rahman 65 70 

7 Dian Erdiansyah 80 85 

8 Firnandira Salsa Anggita 60 65 
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9 Gito Purnomo 60 65 

10 Khusnin Niyyah Faradila 80 85 

11 Muhamad Sirojul Fuadi 70 75 

12 Muhammad Khoirul Anam 80 85 

13 M. Sabillah Rosad 65 70 

14  Nuril Khabibah 65 70 

15  Nia Setiawati 60 65 

16  Rifki Zakiyyan Karima 55 60 

17 Ridhwan Bagus Permadi 70 75 

18 Rizkina Ramadhani 65 70 

19 Syifana Nur Maulidia 75 80 

20 Sulimatu Sa’diyah 65 70 

21 Umi Nur Hanifah 70 75 

22 Wahyu Mulio Wijoyo 65 70 

23 Wisnu Kartiko 65 70 

Jumlah 1.340 1.780 

Rata – rata 60 72 

 

Nilai hasil belajar siklus II sebagaimana terlihat dalam tabel 4.3 memberikan gambaran sebagai 

berikut : Siswa yang telah mencapai ketuntasan belajar sebanyak 10 siswa sebesar 48 %. Sedangkan 

13 siswa atau 52% belum tuntas belajar materi tenis meja. Untuk jumlah pada Siklus I pada penelitian 

ini adalah 1.340 dengan rata-rata 60%. Sedangkan pada siklus II pada penelitian ini jumlahnya 

meningkat menjadi 1.780 dengan rata-rata mengalami kenaikan 12 angka dengan nilai 72%. 

 

Siklus III 

Pelaksanaan tindakan siklus III ini dilaksanakan di kelas VI dengan jumlah siswa 23 di SDN 

Kedungrejo 02 Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang pada tanggal 16 Oktober 2017. 

Pertemuan dilaksanakan selama 3x35 menit. Tahap pelaksanan dilakukan dengan melaksanakan 

skenario pembelajaran yang telah direncanakan dalam RPP. Materi pembelajaran yang diberikan 

berupa Tenis Meja. 

 

Pembelajaran diawali dengan mengucap salam dan mengabsen kehadiran siswa. Guru 

mempersilahkan siswa untuk menyiapkan buku pelajaran. Guru meminta siswa untuk membaca buku, 

setelah siswa selesai membaca buku kemudian guru memberikan soal prettest. Selanjutnya guru 

menjelaskan cara bermain tenis meja, setelah selesai menjelaskan materi guru memberi kesempatan 

kepada peserta didik untuk bertanya. Tahap selanjutnya peserta didik membentuk kelompok yang 

terdiri dari lima/empat orang. Setiap kelompok dibagikan soal untuk didiskusikan. Setelah selesai 

berdiskusi hasil diskusi dikumpulkan, kemudian peserta didik dikondisikan untuk memainkan Talking 

Stick. Guru memberikan satu tongkat kecil kepada salah satu peserta didik kemudian guru 

menghidupkan musik, selama musik hidup peserta didik memutarkan tongkat bergantian kepada 

temannya hingga musik mati, setelah musik mati tongkat harus berhenti dan yang memegang tongkat 

pada saat musik mati peserta didik diminta untuk maju kemudian diberikan pertanyaan yang sesuai 

dengan soal yang sudah didiskusikan dengan kelompoknya, dan begitu seterusnya. 

 

Adapun perolehan hasil belajar siswa kelas VI SDN Kedungrejo 02 Kecamatan Rowokangkung 

Kabupaten Lumajang pada siklus III adalah sebagai berikut : 
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TABEL  PEROLEHAN HASIL BELAJAR  

NO. NAMA SISWA 

Perolehan Nilai  Ulangan Harian 

Siklus II 

Penerapan  

Metode Talking Stick 

Siklus III 

Penerapan  

Metode Talking Stick 

1 Arvi Firdausin Nuzula 75 80 

2 Ahmad Zakarya 70 75 

3 Achmad Setiawan 80 85 

4 Andrias 70 75 

5 Adilla Fazira 75 80 

6 Destanto Nur Rahman 70 75 

7 Dian Erdiansyah 85 90 

8 Firnandira Salsa Anggita 65 75 

9 Gito Purnomo 65 75 

10 Khusnin Niyyah Faradila 85 90 

11 Muhamad Sirojul Fuadi 75 80 

12 Muhammad Khoirul Anam 85 90 

13 M. Sabillah Rosad 70 75 

14  Nuril Khabibah 70 75 

15  Nia Setiawati 65 80 

16  Rifki Zakiyyan Karima 60 75 

17 Ridhwan Bagus Permadi 75 80 

18 Rizkina Ramadhani 70 75 

19 Syifana Nur Maulidia 80 85 

20 Sulimatu Sa’diyah 70 75 

21 Umi Nur Hanifah 75 80 

22 Wahyu Mulio Wijoyo 70 85 

23 Wisnu Kartiko 70 75 

Jumlah 1.780 2.190 

Rata – rata 72 94 

 

Nilai hasil belajar siklus III sebagaimana terlihat dalam tabel 4.4 memberikan gambaran sebagai 

berikut :  Siswa yang telah mencapai ketuntasan belajar dengan nilai lebih dari 75 sebanyak 23 siswa 

sebesar 100 %. Sedangkan 0 siswa atau 0 % yang belum tuntas belajar  Untuk jumlah pada Siklus II 

pada penelitian ini adalah 1.780 dengan rata-rata 72%. Sedangkan pada siklus III pada penelitian ini 

jumlahnya meningkat menjadi 2.190 dengan rata-rata mengalami kenaikan 22 angka dengan rata-rata 

94%. Maka dapat dikatakan bahwa kemampuan siswa dalam materi tenis meja telah berhasil sesuai 

KKM yang diinginkan. Sehingga penelitian ini tidak dilanjutkan lagi pada siklus berikutnya. 

 

Pembahasan 

Selanjutnya dari hasil belajar penelitian pada data awal menunjukan bahwa hasil belajar siswa masih 

banyak yang belum mencapai KKM yang ditetapkan yaitu mencapai nilai 75, dari 25 orang siswa 

hanya 3 orang siswa yang mencapai KKM. Sedangkan yang lain belum mencapai KKM, jumlah 

ketuntasan sebelum tindakan adalah 30%. Artinya belum mencapai ketuntasan secara klasikal, setelah 

dilakukan siklus I hasil belajar siswa yang mencapai KKM yang telah ditentukan dari 25 orang siswa 

yang tuntas hanya 5 orang siswa dengan persentase 40%, kemudian pada siklus II dari 25 siswa yang 

tuntas meningkat menjadi 10 siswa dengan persentase 48%, dan pada siklus III dari 25 siswa yang 
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tuntas meningkat lagi menjadi 25 siswa atau 100%. Terjadi peningkatan hasil belajar disebabkan 

penerapan metode talking stick. Perbandingan peningkatan hasil belajar siswa kelas VI SDN 

Kedungrejo 02 Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang semester I tahun pelajaran 

2017/2018 selama PBM Penjaskes materi tenis meja dari siklus I, II dan siklus III dengan menerapkan 

metode Talking Stick seperti tampak pada tabel berikut ini: 

TABEL 

REKAPITULASI HASIL BELAJAR  

No

. 
Nama Siswa 

Kondisi 

Awal 

Siklus I  

Talking Stick 

Siklus II 

Talking Stick 

Siklus III 

Talking Stick 

1. Arvi Firdausin Nuzula 60 65 75 80 

2. Ahmad Zakarya 50 60 70 75 

3. Achmad Setiawan 70 75 80 85 

4. Andrias 50 65 70 75 

5. Adilla Fazira 60 70 75 80 

6. Destanto Nur Rahman 60 65 70 75 

7. Dian Erdiansyah 75 80 85 90 

8. Firnandira Salsa Anggita 50 60 65 75 

9. Gito Purnomo 50 60 65 75 

10. Khusnin Niyyah Faradila 75 80 85 90 

11. Muhamad Sirojul Fuadi 60 70 75 80 

12. Muhammad Khoirul Anam 75 80 85 90 

13. M. Sabillah Rosad 60 65 70 75 

14.  Nuril Khabibah 60 65 70 75 

15.  Nia Setiawati 55 60 65 80 

16.  Rifki Zakiyyan Karima 50 55 60 75 

17. Ridhwan Bagus Permadi 65 70 75 80 

18. Rizkina Ramadhani 60 65 70 75 

19. Syifana Nur Maulidia 70 75 80 85 

20. Sulimatu Sa’diyah 50 65 70 75 

21 Umi Nur Hanifah 65 70 75 80 

22 Wahyu Mulio Wijoyo 60 65 70 85 

23 Wisnu Kartiko 60 65 70 75 

 Jumlah 985 1.340 1.780 2.190 

 Rata – rata 50 60 72 94 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas VI di SDN Kedungrejo 02 Kecamatan 

Rowokangkung Kabupaten Lumajang semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 pada mata pelajaran 

Penjaskes materi Tenis Meja dengan menerapkan Metode Talking Stick selalu mengalami peningkatan 

dari setiap siklus yang dilaksanakan. Hasil belajar siswa meningkat dari rata – rata 50% pada kondisi 

awal  menjadi 60% pada siklus ke I dan meningkat lagi menjadi 72% pada siklus II dan kembali 

meningkat menjadi 94% pada siklus III dengan kategori Amat Baik (A).  

 

Kesimpulan  

Dengan metode Talking Stick, guru dipermudah dalam menyampaikan materi kepada siswa. Dimana 

dengan kegiatan mempraktikkan pembelajaran tenis meja, siswa akan mampu melakukan cara 

memegang bed dan servis tenis meja. Sehingga proses belajar dapat meningkat dari setiap siklus yang 

dilakukan. Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian tindakan kelas ini dapat disimpulkan bahwa: 
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Kemampuan memahami tenis meja pada siswa kelas VI SDN Kedungrejo 02 Kecamatan 

Rowokangkung Kabupaten Lumajang Semester Gasal Tahun Pelajaran 2017/2018 melalui metode 

talking stick rata-rata keberhasilan yang diperoleh siswa mencapai 94%. Dalam kegiatan 

pembelajaran tenis meja dengan metode talking stick sebagian besar siswa terlibat aktif dalam proses 

belajar Hasil belajar budaya hidup sehat siswa kelas VI SDN Kedungrejo 02 Kecamatan 

Rowokangkung Kabupaten Lumajang Semester Gasal Tahun Pelajaran 2017/2018 dari siklus I, II dan 

III selalu mengalami kenaikan dan meningkat di setiap siklusnya. Sehingga hasil belajar siswa kelas 

VI SDN Kedungrejo 02 Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Semester Gasal Tahun 

Pelajaran 2017/2018  juga meningkat. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil melalui analisis data yang terkumpul, dirasa  perlu 

menyampaikan saran-saran sebagai berikut: Bagi guru hendaknya mengkaji berbagai metode 

pembelajaran sehingga dapat memberikan metode yang sesuai dengan materi pelajaran yang akan 

disampaikan. Bagi para siswa hendaknya selalu tekun dalam belajar materi Tenis Meja mata pelajaran 

Penjaskes, sehingga akan dapat mengembangkan minat dan bakat untuk dilakukan pada kegiatan 

selanjutnya. Dengan adanya penelitian yang dilakukan, peneliti berharap dapat menjadi acuan 

pengembangan dalam segi pemilihan gaya mengajar dan juga tahapan pembelajaran dengan tujuan 

untuk memaksimalkan hasil belajar siswa. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Agus, Suprijono. 2009. Cooperative Learning: Teori & Aplikasi. Surabaya: Pustaka belajar. 

Ahmad Sabri. 2005. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Quantum Teaching. 

Daryanto. 2010. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta. 

Ega Trisna Rahayu. 2013. Strategi Pembelajaran Pendidikan Jasmani Implementasi pada 

Pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Bandung: CV Alfabeta. 

Haryono. 1998. Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung : Pustaka Setia. 

Hisyam Zaini. 2004. Strategi Pembelajaran Aktif, Edisi revisi, Cet 2 Yogyakarta: CTSD Center for 

Teaching Staff  Development. 

Hutasuhut. 1988. Permainan Tenis Meja. Jakarta: Depdiknas. 

Mardianto, 2014. Teknik Pengelompokan Siswa. Medan : IAIN Press. 

Moh Ali. 1987. Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi. Bandung: Offset Angka. 

Salim. 2008. Tenis Meja. Jakarta: PT. Sastra Hudaya. 

Samsudin. 2008. Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan SD/MI. Jakarta: Litera. 

Suharsimi. 2010. Menggagas Pembelajaran Efektif dan Bermakna. Mataram: NTP Ppres.        

Supandi. 1992. Strategi Belajar Mengajar Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Jakarta: Depdiknas. 

Toto Subroto. 2008. Strategi Pembelajaran Penjaskes. Jakarta: Universitas Terbuka. 

Tri Anni. 2006.  Mengajar Pendidikan Jasmani. Jakarta: Depdiknas. 

Udin S. Winataputra, Tita Rosita. 1997. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta. Depdikud Dirjend. 

Dikdasmen.  

 

 

Sri Suharini, S. Pd 

SD Negeri Kedungrejo 02 Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur 

 

*********** 

 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 11 │ NOVEMBER 2022 │    ISSN : 2620-9748              14 

 

INCREASING LEARNING OUTCOMES IN BASKETBALL PASSING 

CHEST PASS MATERIALS WITH COOPERATIVE LEARNING 

MODEL TYPE TGT 

 

PENINGKATAN HASIL BELAJAR PADA MATERI BOLA BASKET 

PASSING CHEST PASS DENGAN MODEL PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE TGT 

 

Zaenal Arifin, S. Pd 

SD Negeri Nogosari 01 Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur 

 

 

ABSTRACT 

This study uses the Classroom Action Research method which consists of four stages, namely planning, 

implementation, observation and reflection in each cycle and this research is completed in three cycles. The 

subjects in this study were fifth grade students of SD Negeri Nogosari 01, Rowokangkung District, Lumajang 

Regency in the 2018/2019 academic year, totaling 25 students consisting of 12 male students and 13 female 

students. Data analysis in this study used descriptive analysis using percentage techniques to see trends that 

occur in learning activities. Based on the results of this study, it can be concluded that the TGT Type 

Cooperative Learning Model can improve basketball chest pass learning outcomes in fifth grade students of SD 

Negeri Nogosari 01, Rowokangkung District, Lumajang Regency in the 2018/2019 academic year, where 

learning outcomes in the initial conditions are 39.53% or 3 students, at the end of the first cycle to 60.46% or 

10 students, at the end of the second cycle to 73.72% or 16 students and at the end of the third cycle to 91.36% 

or 25 students who completed. 

Key Word: Learning Outcomes, Cooperative Learning Model Type TGT 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas atau Classroom Action Research yang terdiri 

dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi dalam setiap siklus dan penelitian ini 

selesai pada tiga siklus. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Nogosari 01 Kecamatan 

Rowokangkung Kabupaten Lumajang tahun pelajaran 2018/ 2019 yang berjumlah 25 siswa yang terdiri dari 12 

siswa putra dan 13 siswa putri.  Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis secara deskriptif 

dengan menggunakan teknik prosentase untuk melihat kecenderungan yang terjadi dalam kegiatan 

pembelajaran.  Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

TGT dapat meningkatkan hasil belajar chest pass bola basket pada siswa kelas V SD Negeri Nogosari 01 

Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang tahun pelajaran 2018/ 2019, dimana hasil belajar pada kondisi 

awal 39,53 % atau 3 siswa, pada akhir siklus I menjadi 60,46 % atau 10 siswa, pada akhir siklus II menjadi 

73,72 % atau 16 siswa dan pada akhir siklus III menjadi 91,36% atau 25 siswa yang tuntas.    

Kata Kunci : Hasil Belajar, Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan jasmani menurut Mulya, Gumilar dan Resty Agustryani (2014:8) pada hakikatnya 

pendidikan jasmani adalah “Proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik dan kesehatan 

untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta 

emosional”. Sedangkan menurut Hidayat, Cucu (2016:4) menyatakan bahwa “Pendidikan jasmani 

merupakan bagian integral dari pendidikan keseluruhan, dan merupakan media yang diyakini mampu 
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mewadahi semua potensi yang dimiliki siswa untuk terlibat secara langsung dalam aneka pengalaman 

belajar yang dinamis”. 

 

Dari kutipan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pendidikan jasmani merupakan pertumbuhan 

dalam segi hal fisik dan perkembangan dalam segi hal pengetahuan seorang individu dalam 

meningkatkan potensi individu tersebut. Pendidikan jasmani dapat dicapai oleh para guru pendidikan 

jasmani, maka dari itu harus memahami standar isi kurikulum pendidikan jasmani yang diajarkannya. 

Standar isi kurikulum pendidikan jasmani tersebut antara lain mencakup: Pertama, aktivitas 

permainan dan olahraga, berisi kegiatan berbagai jenis permainan, olahraga, dan nilai-nilai yang 

terkandung didalamnya. Seperti olahraga tradisional, nomor-nomor atletik, permainan olahraga bola 

voli, sepak bola, bola basket, bola tangan, bulutangkis, tenis meja dan sebagainya. Kedua, aktivitas 

pengembangan diri, berisi kegiatan yang berfungsi untuk membentuk postur tubuh yang ideal, 

pengembangan komponen kebugaran jasmani dan nilainilai yang terkandung didalamnya. Seperti 

latihan kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, kelenturan, keseimbangan, dan nilai-nilai yang 

terkandung didalamnya. Bentuk latihannya seperti push up, sit up, pull up, squat jump, shuttle run, 

dan lain-lain. Ketiga, aktivitas uji diri, berisi kegiatan yang berhubungan dengan ketangkasan, dan 

nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Seperti senam lantai, senam alat, dan aktivitas fisik lainnya 

yang bertujuan untuk meningkatkan keberanian dan kapasitas diri. Keempat, aktivitas ritmik, berisi 

kegiatan-kegiatan yang mengandung estetika gerak tubuh, dan nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya. Seperti senam aerobik, SKJ, dan lain-lain. Kelima, aktivitas aquatic (air), berisi kegiatan-

kegiatan di air, seperti permainan air, renang, keselamatan di air, serta etika di kolam renang. Keenam, 

aktivitas di luar gedung sekolah (outdor school), berisi kegiatan-kegiatan di alam bebas, dan nilai-nilai 

yang terkandung didalamnya. Seperti berkemah, mendaki gunung, menelusuri sungai, menjelajah, dan 

sebagainya. 

 

Salah satu bahan ajar di sekolah dasar yang termasuk permainan bola besar adalah permainan bola 

basket Bola basket menurut Indrawan, Budi dan Deni Nurhidayat (2013:1) adalah “salah satu cabang 

olahraga permainan yang dilaksanakan secara beregu (tim) dimana tiap tim terdiri dari 5 orang, baik 

putra maupun putri”. Tujuan dari permainan bola basket adalah memasukan bola ke ring lawan 

sebanyak-banyaknya dan menjaga ring kita kemasukan bola. Untuk mencapai tujuan tersebut maka 

setiap pemain harus menguasai teknik–teknik dasar bola basket. 

 

Teknik-teknik dasar tersebut harus dilatih dan dikuasai secara sempurna karena akan menentukan 

gerak keseluruhan dalam permainan bola basket dan menentukan hasil permainan Pada dasarnya 

olahraga permainan banyak diminati oleh siswa di karenakan olahraga permainan lebih mudah 

dilakukan dan antusiasme siswa untuk melakukan aktifitas tersebut sangatlah baik. Salah satu 

permainan olahraga yang diminati oleh siswa salah satunya adalah permainan bola Basket. 

 

Maka dari itu permainan bola basket sangat di perlukan operan atau passing yang baik. Passing 

(operan) yang baik penting bagi permainan tim dan keahlian seperti itulah yang membuat bola basket 

menjadi permainan tim yang indah. Passing merupakan keahlian paling besar yang sering diabaikan. 

Pemain jarang berlatih passing karena kurang mendapat perhatian fans dibandingkan si pencetak skor 

(point). Mengembangkan teknik passing menjadi kita pemain yang lebih andal, baik dan sangat 

menolong rekan satu tim. 

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di kelas V di SD Negeri Nogosari 01 Kecamatan 

Rowokangkung Kabupaten Lumajang, pada waktu guru mengajar dengan materi “Bola Basket 

Passing Chest Pass” ditemukan hasil belajar chest pass masih kurang atau tidak mencapai kriteria 
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ketuntasan minimal, dari jumlah siswa dalam kelas sebanyak 25 siswa, hanya 10% yang mencapai 

kriteria. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 

Nogosari 01 Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang dalam pembelajarannya masih minim. 

 

Tabel Kriteria Ketuntasan Belajar 

No. Kriteria 

Penilaian 

Jumlah Keterangan 

1 Kriteria 

Ketuntasan 

Minimal 

75 Batas nilai 

ketuntasan 

2 Jumlah siswa  25 orang ˃75= 3 (Tuntas)  

˂75= 22 

BelumTuntas 

Jumlah Presentase Belum 

Tuntas  

Jumlah Presentase Tuntas 

90% Belum 

Tuntas 10 % 

Tuntas 

 

Maka dari itu harus ada perubahan pada cara atau model pembelajaran agar siswa lebih kreatif dan 

bertanggung jawab yaitu dengan menggunakan pendekatan kolaboratif. Pada pendekatan ini siswa 

didorong untuk mampu memiliki dan melakukan hal-hal berikut, seperti membantu orang lain, 

menerima orang lain, mengahadapi tantangan dan mampu bekerja dalam Tim. Model pembelajaran 

yang dipilih pada pendekatan kolaboratif adalah model pembelajaran tipe Team Game Tournament. 

 

Adapun metode ini juga melatih siswa untuk bersosialisasi dengan baik, karena model pembelajaran 

ini dapat digunakan untuk semua pelajaran dan untuk tingkat usia peserta didik. Dimana model 

pembelajaran tipe Team Game Tournament memiliki keunggulan yaitu mampu meningkatkan 

motivasi belajar siswa terutama hal yang berkaitan dengan kerja sama karena, setiap siswa akan 

merasa bertanggung jawab pada anggota kelompoknya masing-masing. 

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul 

“Peningkatan Hasil Belajar Pada Materi Bola Basket Passing Chest Pass Dengan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe TGT Pada Kelas V SD Negeri Nogosari 01 Kecamatan Rowokangkung Kabupaten 

Lumajang Tahun Pelajaran 2018/2019”.   

 

Secara teoretis hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu keolahragaan serta dapat 

mendukung dan mempertahankan teori yang sudah ada khususnya ilmu kepelatihan dan ilmu 

pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah dasar. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Djamarah (2008:32) mengatakan bahwa belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi 

dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor.  

 

Slameto (2003:22) belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai 

hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Fathurrohman dan 

Sutikno (2010:11) belajar adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan 

aktivitas tertentu. Syah (2010:36) belajar adalah tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu 
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yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan 

proses kognitif. 

 

Hasil belajar menurut Anni (2004:19) merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar. Hasil belajar menurut Sudjana (1990:65) adalah kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajaranya. Dari dua pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa 

setelah siswa tersebut mengalami aktivitas belajar. Gagne mengungkapkan ada lima kategori hasil 

belajar, yakni : informasi verbal, kecakapan intelektul, strategi kognitif, sikap dan keterampilan. 

 

Berdasarkan konsepsi di atas, pengertian hasil belajar dapat disimpulkan sebagai perubahan perilaku 

secara positif serta kemampuan yang dimiliki siswa dari suatu interaksi tindak belajar dan mengajar 

yang berupa hasil belajar intelektual, strategi kognitif, sikap dan nilai, inovasi verbal, dan hasil belajar 

motorik. Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih 

baik dibandingkan dengan sebelumnya. 

 

Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang di desain 

untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan 

prilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif serta kecerdasan emosi. Menurut Hidayat, Cucu et.al 

(2016:1) “Pendidikan jasmani merupakan suatu proses interaksi sistematik antara anak didik dengan 

lingkungan sekolah yang di kelola melalui aktivitas jasmani secara efektif dan efisien untuk mencapai 

tujuan yang di harapkan”. Menurut Mulya, Gumilar dan Resty Agustryani (2014:4) “Pendidikan 

jasmani merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik dan kesehatan untuk 

menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam fisik, mental, serta emosional”.  

 

Proses pembelajaran pendidikan jasmani mengutamakan tentang pemahaman karakteristik 

pertumbuhan dan perkembangan yang merata dari ketiga aspek belajar yaitu aspek kognitif, afektif 

dan psikomotor. Selain dari itu, proses belajar merupakan suatu interaksi yang terjadi baik itu 

interaksi murid dengan murid maupun murid dengan guru. Ini menunjukan bahwa berhasil atau 

gagalnya pencapaian tujuan pembelajaran sangat bergantung terhadap proses belajar yang di alami 

oleh siswa, baik ketika berada di lingkungan sekolah, rumah ataupun lingkungan keluarga. 

 

Salah satu jenis permainan bola tangan tersebut adalah bola basket, Permainan bola basket adalah 

permainn yang dimainkan oleh dua regu yang masing masing terdiri dari 5 orang pemain. Kemudian 

setiap regu berusaha memasukan bola kedalam keranjang regu lawan. Setiap tim atau regu berusaha 

untuk dapat mencegah lawannya memasukan bola atau membuat angka atau skor. 

 

Pada permainan ini ada beberapa teknik atau cara mengolah bola yang diperbolehkan oleh setiap 

pemain diantaranya, bola diperbolehkan untuk mengumpan (passing), digelindingkan, atau 

dipantulkan / di dribble pada lantai kesegala arah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang sudah 

ditetapkan. Bola basket juga memberi peluang demokratisasi yang lebih besar. 

 

Maka dapat diartikan bahwa permainan bola basket aktivitas olahraga yang memiliki intensitas 

berubah-ubah, di dalam pelaksanaanya membutuhkan kerjasama tim, dengan memunculkan beberapa 

kemampuan individual pada saat bertanding. Adapun untuk menjadi pemain bola basket yang baik, 

terlebih dahulu harus memiliki penguasaan teknik dasar bola basket yang baik. 
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Mengoper bola merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki dan di kuasai oleh anggota tim 

basket, mengoper bola dalam permainan bola basket dituntut untuk memerlukan ketelitian dan 

ketangkasan hal ini di maksudkan agar bola yang di oper tidak diterima oleh lawan. 

 

Operan dada adalah operan yang umum dilakukan bila tidak ada pemain bertahan di antara pengoper 

dan teman setimnya. Cara melakukan operan ini adalah memegang bola setinggi dada dan dekat 

dengan badan, siku di tekuk dan jari-jari terbuka memegang bola. Saat bola di lepaskan, lengan dan 

tangan di luruskan dengan telapak menghadap ke luar. Jenis operan ini adalah yang paling akurat 

menurut Budi Indrawan dan Deni Nurhidayat (2014 : 28). 

 

Chest pass adalah gerakan passing atau mengoper bola kepada rekan satu tim, yang dilakukan dengan 

cara mengangkat bola didepan dada lalu mendorong bola dengan kuat. Jenis operan ini merupakan 

jenis passing yang sangat cocok dan efektif dilakukan ketika tidak ada lawan yang menghalangi 

diantara pengoper/ pemberi bola dan penerima bola karena passing yang dilakukan sangat cepat dan 

tepat sasaran. Operan atau passing dalam permainan basket bertujuan untuk beberapa hal berikut: 1) 

Mengalihkan bola dari daerah padat pemain; 2) Menggerakan cepat bola pada fast break; 

Menciptakan permainan yang offensive.  Mengoper bola kearah teman yang sedang bebas hambatan 

lawan. Mengoper dan memotong untuk melakukan tembakan sendiri 

 

Menurut Johnson dan Johnson (Isjoni dan Ismail 2008: 152) pembelajaran kooperatif adalah kegiatan 

belajar mengajar secara kelompok-kelompok kecil (Muhamad Thobroni dan Arif Mustofa, 2011:285). 

Pembelajaran kooperatif dimaksudkan agar hasil pembelajaran diperoleh dari kerja sama dengan 

orang lain, yaitu dengan membentuk masyarakat belajar atau kelompok-kelompok belajar, selama 

proses belajar berlangsung ada diskusi, saling bertukar ide, yang pandai mengajari yang lemah, 

individu atau kelompok yang belum tahu menjadi tahu. Dengan adanya diskusi setiap siswa mau 

belajar dengan siswa yang lain, setiap siswa dapat menjadi sumber belajar. 

 

Saat ini telah dikembangkan pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan, pembelajaran ini 

dirancang agar mengaktifkan siswa dan mengembangkan kreativitas siswa sehingga pembelajaran 

menjadi efektif dan menyenangkan. Pembelajaran aktif dimaksudkan bahwa dalam proses 

pembelajaran guru harus menciptakan suasana menyenangkan sehingga siswa aktif dalam berdiskusi, 

bertanya baik kepada teman kelompok maupun kepada guru, dan berani mengemukakan pendapat 

atau gagasan. Belajar  harus merupakan suatu proses aktif dari siswa dalam membangun 

pengetahuannya bukan hanya proses pasif yang hanya menerima penjelasan dari guru tentang 

pengetahuan. 

 

Model TGT merupakan suatu metode pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran kooperatif, 

dimana para siswa dikelompok-kelompokan 4-6 orang perkelompok secara heterogen berdasarkan 

jenis kelamin, agama,suku sehingga dapat dilatih kecakapan sosial. Dalam TGT siswa memainkan 

permainan dengan anggota lain untuk memperoleh skor tingi bagi tim mereka masing-masing. 

Permainan dapat disusun guru berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditulis pada kartu-kartu yang diberi 

angka. Tiap murid anggota kelompok akan mengambil sebuah kartu yang telah diberi nomor dan 

menjawab pertanyaan yang ada pada kartu tersebut sehingga memberikan sumbangan angka bagi 

kelompoknya. 

 

Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan pada anggapan dasar dan pengertian hipotesis di atas, maka peneliti mengajukan 

hipotesis sebagai berikut. “Dengan menerapkan metode pengajaran tipe Team Games Tournament 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 11 │ NOVEMBER 2022 │    ISSN : 2620-9748              19 

 

berpengaruh terhadap hasil belajar chest pass dalam permainan bola basket siswa kelas V SD Negeri 

Nogosari 01 Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang meningkat”. 

 

METODE PENELITIAN 

Metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau 

mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian sampai menyusun laporannya 

berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Lebih luas lagi dapat dikatakan bahwa 

metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan 

pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk 

mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat dipergunakan 

untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan.  

 

Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa metode penelitian merupakan tolak ukur 

atau titik tolak yang sangat beperan penting dalam sebuah penelitian dengan menggunakan 

pendekatan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

dengan tujuan agar proses penelitian dalam pembelajaran menuju kearah yang lebih baik. Metode 

penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas (classroom action research). Salah satu ciri dari 

penelitian ini adalah cycle atau adanya langkah-langkah yang terukur dan terencana dalam sebuah 

siklus, dan setiap siklus memiliki / melalui fase-fase perencanaan (planning), tindakan (acting), 

pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Dari beberapa proses diantaranya: merencanakan, 

melaksanakan tindakan, mengamati dan melaksanakan refleksi. 

 

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan sebuah penelitian. Penelitian ini 

dilakukan di SD Negeri Nogosari 01 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Nogosari Kecamatan 

Rowokangkung Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. 

 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Nogosari 01 dengan jumlah siswa 25 anak 

dengan rincian laki-laki 12 siswa dan perempuan 13 siswa. Objek penelitian ini adalah pembelajaran 

passing chest pass bola basket bertujuan untuk meningkatkan kreativitas siswa kelas V SD Negeri 

Nogosari 01. 

 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilakukan beberapa tahapan siklus. Siklus pertama dilaksanakan 

pada tanggal 12 Maret 2019, siklus kedua dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2019 dan siklus ketiga 

dilaksanakan pada tanggal 16 April 2019. Kegiatan penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal 

pelajaran penjaskes kelas V di SD Negeri Nogosari 01 Kecamatan Rowokangkung Kabupaten 

Lumajang tahun pelajaran  2018/2019.  

 

Supaya pelaksanaan penelitian berjalan lancar, maka penulis menentukan langkah-langkah penelitian 

sebagai berikut : Menurut Suharsimi, Arikunto (2010:135-140) secara garis besar terdapat empat 

tahapan yang lazim dilalui yaitu “(1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi.”  

 

Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data yaitu teknik observasi. Observasi adalah 

pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang dilakukan. Melalui observasi penganalisis dapat 

memperoleh pandanganpandangan mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, melihat langsung 

keterkaitan diantara para pembuat keputusan pada saat proses pembelajaran V SD Negeri Nogosari 01 

Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang berlangsung. 
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Menurut Arikunto, Suharsimi (2010:203) Instrumen pelitian adalah “Alat atau fasilitas yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah”. Instrumen 

penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini tes passing chest pass, Namun selain tes passing 

chest pass terdapat 3 aspek yang tidak dapat dihindari yaitu penilaian aspek kognitif, aspek afektif dan 

aspek psikomotor. 

 

Penelitian dianggap behasil jika memenuhi kriteria yang diharapkan:  Sekurang-kurangnya 75% 

berperan aktif dalam proses pembelajaran penjasorkes dan memiliki tingkat kebugaran jasmani dalam 

kategori baik. Sekurang-kurangnya 75% siswa mendapat nilai keseluruhan diatas Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang telah ditentukan. Sekurang-kurangnya 75% siswa memiliki karakter yang di 

harapkan, yaitu :Kerjasama, toleransi, sportif, tanggung jawab dan jujur. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Siklus I  

Kegiatan siklus I dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2019. Dalam perencanaan tahapan 

yang dilaksanakan yaitu: Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Mempersiapkan sarana 

dan prasarana pendukung yang diperlukan di kelas/di lapangan. Membuat lembaran pengamatan 

untuk kegiatan pembelajaran, dan setiap bagian demi bagian di observasi selama proses pembelajaran 

terjadi. Mempersiapkan instrumen untuk merekam dan menganalisis data mengenai proses dan hasil 

tindakan. 

 

Dalam siklus I ini, berdasarkan catatan peneliti, siswa masih kurang dapat memahami materi chest 

pass, baik itu gerak dasar maupun aktivitas dalam kelompok. Model TGT kurang berjalan 

sebagaimana yang diharapkan. Tetapi pada siklus I ini sudah mulai ada peningkatan baik kerjasama 

dan keberanian dalam menyampaikan pendapat di dalam kelompok. 

 

Adapun perolehan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Nogosari 01 Kecamatan Rowokangkung 

Kabupaten Lumajang pada siklus I adalah sebagai berikut : 

TABEL PEROLEHAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS V PROSES BELAJAR 

MENGAJAR CHEST PASS PADA PRA SIKLUS DAN PADA SIKLUS 1 SETELAH 

MELALUI MODEL KOOPERATIF TIPE TGT 

NO. NAMA SISWA 

Perolehan Nilai  Ulangan Harian 

Pra Siklus Siklus 1 

Penerapan  

Model TGT 

1 Adam Masakuri 60 65 

2 Arifatul Vadia Khoirunnisa 50 65 

3 Agil Firdaus Maulana Ishak 60 65 

4 Bagus Raihan Ariyanto 50 65 

5 Dwika Anugrah Hasan Bilbal 60 70 

6 Faniyatul Masruroh 55 60 

7 Fendra Riski Maulana 65 75 

8 Firomuzi Fatimatus Zahro 60 65 

9 Filaisil Murfuah 75 75 

10 Gilang Alfan Rhamadhani 65 70 

11 Hesti Dwi Syafira 75 75 
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12 Iqbal Ramadhan 75 75 

13 Maulidatul Hasanah 55 60 

14 Maulidya Munsifa S 50 55 

15 M. Irfan Adi Setiawan  60 75 

16 M. Aditya Pratama 65 70 

17 M. Fathur Rohman Riski 65 75 

18 Najwa Khoirunnisa 60 65 

19 Noviatus Sholehah 65 75 

20 Roihan Maulana 55 60 

21 Ruly Agustina Rohmadina 60 65 

22 Safira Aulia Alfariska 55 60 

23 Tegar Surya Antono 60 65 

24 Ulfatun Nabila 60 65 

25 Yunita Agustin 70 75 

Jumlah 980 1.380 

Rata – rata 49 60 

 

Dari tabel di atas tampak bahwa nilai rata-rata siswa sebelum siklus I  adalah 49% dan ketika siklus I 

naik menjadi 60% dengan nilai terendah 55 dan nilai tertinggi 75. Karena pada siklus I ini belum 

menunjukkan indikator keberhasilan, maka akan dilanjutkan pada siklus II. Refleksi merupakan 

uraian tentang prosedur analisis terhadap hasil penelitian dan refleksi yang berkaitan dengan proses 

dan dampak tindakan perbaikan yang dilaksanakan serta kriteria dan rencana bagi siklus tindakan 

berikutnya. 

 

Siklus II 

Kegiatan siklus II dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2019. Dalam perencanaan tahapan 

yang dilaksanakan yaitu: Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  Mempersiapkan 

sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan di kelas/di lapangan. Membuat lembaran 

pengamatan untuk kegiatan pembelajaran, dan setiap bagian demi bagian di observasi selama proses 

pembelajaran terjadi. Mempersiapkan instrumen untuk merekam dan menganalisis data mengenai 

proses dan hasil tindakan. Dalam siklus II ini, berdasarkan catatan peneliti, siswa cukup dapat 

memahami materi chest pass, baik itu gerak dasar maupun aktivitas dalam kelompok. Model TGT 

cukup berjalan sebagaimana yang diharapkan, namun secara keaktifan pembelajaran masih belum 

maksimal. Tetapi pada siklus II ini sudah mulai ada peningkatan baik kerjasama dan keberanian 

dalam menyampaikan pendapat di dalam kelompok. 

 

Adapun perolehan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Nogosari 01 Kecamatan Rowokangkung 

Kabupaten Lumajang pada siklus II adalah sebagai berikut : 

TABEL PEROLEHAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS V PROSES BELAJAR 

MENGAJAR CHEST PASS PADA SIKLUS I DAN SIKLUS II SETELAH MELALUI 

MODEL KOOPERATIF TIPE TGT 

NO. NAMA SISWA 

Perolehan Nilai  Ulangan Harian 

Siklus I 

Penerapan  

Model TGT 

Siklus II 

Penerapan  

Model TGT 

1 Adam Masakuri 65 70 

2 Arifatul Vadia Khoirunnisa 65 75 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 11 │ NOVEMBER 2022 │    ISSN : 2620-9748              22 

 

3 Agil Firdaus Maulana Ishak 65 75 

4 Bagus Raihan Ariyanto 65 75 

5 Dwika Anugrah Hasan Bilbal 70 85 

6 Faniyatul Masruroh 60 70 

7 Fendra Riski Maulana 75 75 

8 Firomuzi Fatimatus Zahro 65 70 

9 Filaisil Murfuah 75 75 

10 Gilang Alfan Rhamadhani 70 75 

11 Hesti Dwi Syafira 75 80 

12 Iqbal Ramadhan 75 85 

13 Maulidatul Hasanah 60 70 

14 Maulidya Munsifa S 55 70 

15 M. Irfan Adi Setiawan  75 70 

16 M. Aditya Pratama 70 75 

17 M. Fathur Rohman Riski 75 80 

18 Najwa Khoirunnisa 65 70 

19 Noviatus Sholehah 75 75 

20 Roihan Maulana 60 70 

21 Ruly Agustina Rohmadina 65 70 

22 Safira Aulia Alfariska 60 75 

23 Tegar Surya Antono 65 70 

24 Ulfatun Nabila 65 75 

25 Yunita Agustin 75 85 

Jumlah 1.380 1.720 

Rata – rata 60 74 

 

Dari tabel di atas tampak bahwa nilai rata-rata siswa pada saat siklus I  mendapatkan nilai rata-rata 

60%, setelah siklus II meningkat dengan nilai rata-rata 74%, dengan nilai terendah 70 dan nilai 

tertinggi 85. Karena pada siklus II ini belum menunjukkan indikator keberhasilan, maka  akan 

dilanjutkan pada siklus III. Refleksi merupakan uraian tentang prosedur analisis terhadap hasil 

penelitian dan refleksi yang berkaitan dengan proses dan dampak tindakan perbaikan yang 

dilaksanakan. 

 

Siklus III 

Kegiatan siklus III dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 April 2019. Dalam perencanaan tahapan 

yang dilaksanakan yaitu:  Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Mempersiapkan 

sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan di kelas/di lapangan. Membuat lembaran 

pengamatan untuk kegiatan pembelajaran, dan setiap bagian demi bagian di observasi selama proses 

pembelajaran terjadi. Mempersiapkan instrumen untuk merekam dan menganalisis data mengenai 

proses dan hasil tindakan. 

 

Dalam siklus III ini, berdasarkan catatan peneliti, siswa sudah mampu untuk dapat bekerja sama 

dalam mempraktikkan dasar-dasar chest pass, begitupun juga model TGT dapat berjalan sebagaimana 

yang diharapkan dengan baik. Kemudian siswa lebih memahami tentang materi, sehingga pada siklus 

III sudah mengalami peningkatan yang signifikan baik kerjasama dan kreatifitas yang lebih baik 

daripada siklus II. 
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Adapun perolehan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Nogosari 01 Kecamatan Rowokangkung 

Kabupaten Lumajang pada siklus III adalah sebagai berikut :  

 

TABEL PEROLEHAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS V PROSES BELAJAR 

MENGAJAR CHEST PASS PADA SIKLUS II DAN SIKLUS III SETELAH MELALUI 

MODEL KOOPERATIF TIPE TGT 

NO. NAMA SISWA 

Perolehan Nilai  Ulangan Harian 

Siklus II 

Penerapan  

Model TGT 

Siklus III 

Penerapan  

Model TGT 

1 Adam Masakuri 70 85 

2 Arifatul Vadia Khoirunnisa 75 80 

3 Agil Firdaus Maulana Ishak 75 85 

4 Bagus Raihan Ariyanto 75 85 

5 Dwika Anugrah Hasan Bilbal 85 95 

6 Faniyatul Masruroh 70 75 

7 Fendra Riski Maulana 75 80 

8 Firomuzi Fatimatus Zahro 70 85 

9 Filaisil Murfuah 75 85 

10 Gilang Alfan Rhamadhani 75 80 

11 Hesti Dwi Syafira 80 85 

12 Iqbal Ramadhan 85 85 

13 Maulidatul Hasanah 70 80 

14 Maulidya Munsifa S 70 85 

15 M. Irfan Adi Setiawan  70 80 

16 M. Aditya Pratama 75 85 

17 M. Fathur Rohman Riski 80 85 

18 Najwa Khoirunnisa 70 80 

19 Noviatus Sholehah 75 85 

20 Roihan Maulana 70 85 

21 Ruly Agustina Rohmadina 70 90 

22 Safira Aulia Alfariska 75 85 

23 Tegar Surya Antono 70 85 

24 Ulfatun Nabila 75 90 

25 Yunita Agustin 85 95 

Jumlah 1.720 2.225 

Rata – rata 74 91 

 

 

Dari tabel di atas tampak bahwa nilai rata-rata siswa pada saat siklus II  mendapatkan nilai rata-rata 

74%, setelah siklus III meningkat signifikan dengan nilai rata-rata 91%, dengan nilai terendah 75 dan 

nilai tertinggi 95. Dapat dikatakan bahwa kemampuan siswa dalam materi chest pass telah berhasil 

sesuai KKM yang diinginkan. Sehingga penelitian ini tidak dilanjutkan lagi pada siklus berikutnya. 

 

Pembahasan 

Model TGT merupakan suatu metode pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran kooperatif, 

dimana para siswa dikelompok-kelompokan 4-6 orang perkelompok secara heterogen berdasarkan 
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jenis kelamin, agama, suku sehingga dapat dilatih kecakapan sosial. Dalam model TGT siswa 

memainkan permainan dengan anggota lain untuk memperoleh skor tingi bagi tim mereka masing-

masing. Permainan dapat disusun guru berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditulis pada kartu-kartu 

yang diberi angka. Tiap murid anggota kelompok akan mengambil sebuah kartu yang telah diberi 

nomor dan menjawab pertanyaan yang ada pada kartu tersebut sehingga memberikan sumbangan 

angka bagi kelompoknya.  

 

Hasil penelitian dari siklus I, siklus  II dan siklus III, menunjukkan bahwa hasil observasi aktivitas 

siswa dalam materi passing chest pass bola basket melalui model TGT di kelas V SD Negeri Nogosari 

01 Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, serta hasil belajar pada Penjaskes selalu 

mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus III. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

Proses Penelitian Tindakan Kelas pada siswa kelas V SD Negeri Nogosari 01 Kecamatan 

Rowokangkung Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam tiga siklus dan berjalan dengan lancar. Dari 

hasil analisis yang diperoleh, terdapat peningkatan yang signifikan dari siklus 1 sampai siklus 3.  

Kemampuan passing chest pass pada siklus I dalam persentase ketuntasan adalah 60% jumlah siswa 

yang mencapai batas KKM adalah 8 siswa. Pada siklus II terjadi peningkatan persentase ketuntasan 

sebesar 74% dengan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 15 siswa. Sedangkan pada siklus III siswa 

yang tuntas sebanyak 25 siswa dengan presentase ketuntasan adalah 91%.   

 

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran Penjaskes menggunakan model 

kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas V SD Negeri Nogosari 01 

Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun Pelajaran 2018/2019. Hal tersebut dapat 

dilihat dari adanya peningkatan minat siswa untuk mengikuti proses pembelajaran penjaskes materi 

passing chest pass dan imbasnya ada pada peningkatan hasil belajar siswa yang meliputi beberapa 

aspek, seperti aspek afektif, kognitif, dan psikomotor.  

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut di atas, peneliti menyarankan: Guru hendaknya 

dapat membuat model pembelajaran melalui TGT ini, dengan mempertimbangkan suatu modifikasi 

tertentu sesuai dengan sifat dan karakteristik keilmuannya, terutama guru yang mengalami kesulitan 

dalam membangkitkan semangat dan antusiasme belajar siswa dapat beralih kepada model 

pembelajaran ini. Guru dapat memanfaatkan model kooperatif tipe TGT untuk diterapkan pada materi 

yang lain, karena pembelajaran yang bertumpu pada masalah, lebih menarik dan menantang. Siswa 

hendaknya diberikan persiapan untuk tugas pertemuan selanjutnya, sehingga guru akan lebih ringan 

dalam menerangkan pokok bahasan selanjutnya. Guru Penjaskes hendaknya terus berusaha untuk 

meningkatkan kemampuannya dalam mengembangkan materi, menyampaikan materi, serta dalam 

mengelola kelas, sehingga kualitas pembelajaran yang dilakukannya dapat terus meningkat seiring 

dengan peningkatan kemampuan yang dimilikinya. Selain itu, guru hendaknya mau membuka diri 

untuk menerima berbagai bentuk masukan, saran, dan kritikan agar dapat lebih memperbaiki kualitas 

mengajarnya. 
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ABSTRACT 

This study aims to determine whether the application of the STAD learning model for social studies subjects can 

improve the learning outcomes of Class IX D students and the extent to which the use of the STAD learning 

model in social studies subjects in improving student learning outcomes for class IX D UPTD SMP Negeri 2 

Purwoasri Odd Semester 2018 Academic Year. /2019. The subject of this research is the use of the STAD 

learning model in the material for the struggle to defend Indonesia's independence for social studies subjects in 

class IX D UPTD SMP Negeri 2 Purwoasri. Collecting data in this study using the method of observation and 

daily test written tests. The data analysis technique in this study used a quantitative descriptive technique. Based 

on the results of research on student learning outcomes using the STAD method, it showed that from cycle I to 

cycle III there was an increase. In the first cycle, the average learning outcomes achieved by students were 68 

and classical learning completeness was 42.86%. In cycle II, the average student learning outcomes were 75 

and classical learning completeness was 57.14%. And in cycle III, the average learning achieved by students 

was 84 with classical learning completeness of 85.71%. Based on this, it can be concluded that the use of the 

STAD method can increase the motivation and learning achievement of class IX D UPTD SMP Negeri 2 

Purwoasri students in the odd semester of the 2018/2019 academic year. 

Key Word: Student Team Achievement Division (STAD) Learning Method, Social Studies Learning 

Achievement. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran STAD mata pelajaran IPS 

dapat meningkatkan hasil belajar Siswa Kelas IX D dan sejauh mana penggunaan model pembelajaran STAD 

pada mata pelajaran IPS dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas IX D UPTD SMP Negeri 2 Purwoasri 

Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019. Subjek penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran 

STAD pada materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia mata pelajaran IPS di siswa kelas IX D 

UPTD SMP Negeri 2 Purwoasri. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan tes 

tertulis ulangan harian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kuantitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap hasil belajar siswa dengan menggunakan metode STAD menunjukkan 

bahwa dari siklus I sampai siklus III mengalami peningkatan. Pada siklus I, rata-rata hasil belajar yang dicapai 

siswa sebesar 68 dan ketuntasan belajar klasikal sebesar 42,86%. Pada siklus II, rata-rata hasil belajar siswa 

sebesar 75 dan ketuntasan belajar klasikal sebesar 57,14%. Dan pada siklus III, rata-rata belajar yang dicapai 

siswa sebesar 84 dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 85,71%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan metode STAD dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa kelas IX 

D UPTD SMP Negeri 2 Purwoasri semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019.  

Kata Kunci: Metode Pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD), Prestasi Belajar IPS. 
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PENDAHULUAN 

Ilmu pengetahuan sosial sebagai bagian dari kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi pada SMP dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan 

mandiri. Pada jenjang SMP mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan 

Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara 

Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Ilmu 

Pengetahuan Sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu 

pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial (sosiologi, sejarah, 

geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya). Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-

aspek Manusia, Tempat, dan Lingkungan, Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan Sistem Sosial dan 

Budaya Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan (Permendiknas No. 24 Tahun 2006). 

 

Mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek Manusia, Tempat, dan Lingkungan, Waktu, Keberlanjutan, 

dan Perubahan Sistem Sosial dan Budaya Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan. Tujuan utama Ilmu 

Pengetahuan Sosial ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah 

sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala 

ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang 

menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai manakala 

program-program pelajaran IPS di sekolah diorganisasikan secara baik. 

 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada kelas IX-D UPTD SMP Negeri 2 Purwoasri semester 

ganjil tahun pelajaran 2018/2019 dapat ditemukan hal-hal sebagai berikut: (1) siswa merasa jenuh 

dengan metode ceramah yang digunakan guru dalam mengajar, (2) siswa tidak memperhatikan 

palajaran pada saat guru memberikan penjelasan materi (3) Terdapat 6 siswa dari 20 siswa yang 

mendapatkan nilai dibawah nilai KKM. yaitu 75. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka dapat 

dikatakan bahwa dalam pelaksanaan proses belajar mengajar kurang optimal.      

 

Siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran IPS khususnya tentang materi sejarah disebabkan karena 

metode dan pendekatan yang digunakan guru kurang mendorong siswa untuk belajar secara kondusif, 

sehingga penyajian materi pelajaran oleh guru cenderung monoton. Guru cenderung lebih banyak 

berceramah dan kurang variatif dalam menggunakan metode dan media pembelajaran. Hal ini 

menyebabkan pembelajaran bersifat abstrak dan teoretis, sehingga siswa tidak aktif dalam 

pembelajaran dan akan menimbulkan kebosanan terhadap pembelajaran yang dilakukan. Oleh karena 

itu dalam proses pembelajaran sejarah perlu kiranya dirancang keterlibatan siswa secara aktif. Untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang disusun (Semiawan, 1987:7). 

 

Prestasi belajar merupakan wujud yang menggambarkan usaha belajar yang melibatkan interaksi 

antara guru dan siswa, ataupun orang lain dan lingkungannya. Prinsip pengajaran yang baik adalah 

jika proses belajar mengajar mampu mengembangkan konsep generalisasi dari bahan abstrak menjadi 

hal yang jelas dan nyata. Maksudnya, proses belajar mengajar dapat membawa perubahan pada diri 

anak dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari pemahaman yang bersifat umum menjadi khusus 

(Slameto, 2003:2). 

 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD dilaksanakan agar proses belajar lebih efektif, dengan cara siswa 

bekerja bersama-sama untuk mempelajari sesuatu dan harus bertanggung jawab akan keberhasilan 

belajar teman satu kelompok sebagaimana diri mereka sendiri. Keunggulan metode STAD adalah 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 11 │ NOVEMBER 2022 │    ISSN : 2620-9748              28 

 

adanya kerja sama dalam kelompok dapat menentukan keberhasilan kelompok tergantung 

keberhasilan individu sehingga setiap anggota kelompok tidak bisa menggantungkan pada anggota 

yang lain. Setiap siswa mendapatkan kesempatan sama untuk menunjang timnya mendapat nilai yang 

maksimum sehingga termotivasi untuk belajar. Dengan demikian setiap individu merasa mendapat 

tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri sehingga tujuan pembelajaran kooperatif dapat berjalan 

bermakna dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal sesuai dengan harapan kurikulum 

(Slavin, Robert, 2010:71). 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “Penerapan 

Metode Pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) Pada Mata Pelajaran IPS Materi 

Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Prestasi Belajar Siswa 

Kelas IX-D UPTD SMP Negeri 2 Purwoasri Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019”. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut:  Apakah penerapan metode pembelajaran Student Team Achievement Division 

(STAD), dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar IPS materi Usaha Mempertahankan 

Kemerdekaan pada siswa kelas IX-D UPTD SMP Negeri 2 Purwoasri semester ganjil tahun pelajaran 

2018/2019?  Sejauh mana penggunaan metode pembelajaran Student Team Achievement Division 

(STAD) pada  materi Usaha Mempertahankan Kemerdekaan dalam meningkatkan motivasi dan 

prestasi belajar IPS pada siswa kelas IX-D UPTD SMP Negeri 2 Purwoasri semester ganjil tahun 

pelajaran 2018/2019? 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dan agar memiliki arah yang jelas, maka ditetapkan tujuan dari 

penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui penerapan metode pembelajaran Student Team Achievement 

Division (STAD), dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar IPS materi Usaha 

Mempertahankan Kemerdekaan pada siswa kelas IX-D UPTD SMP Negeri 2 Purwoasri semester 

ganjil tahun pelajaran 2018/2019. Untuk mengetahui penggunaan metode pembelajaran Student Team 

Achievement Division (STAD) pada  materi Usaha Mempertahankan Kemerdekaan dalam 

meningkatkan motivasi dan prestasi belajar IPS pada siswa kelas IX-D UPTD SMP Negeri 2 

Purwoasri semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas 

belajar (Anni, 2004:54). Prestasi belajar adalah perubahan perilaku yang relative menetap dalam diri 

seseorang sebagai akibat dari interaksi seseorang dengan lingkungannya (Hamzah, 2007:22). Menurut 

Daryanto (2010:12) belajar adalah suatu proses usahan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. 

 

Sedangkan menurut Djamarah (2008:52) mengatakan bahwa belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa 

raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam 

interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. Selain itu, 

menurut Slameto (2010:42) belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut 

Fathurrohman dan Sutikno (2010:15) belajar adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang 

setelah melakukan aktivitas tertentu. 
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Ciri-ciri perubahan dalam pengertian belajar menurut Slameto (dalam Fathurrohman dan Sutikno, 

2010:10) meliputi: Perubahan yang terjadi berlangsung secara sadar, sekurang-kurangnya sadar 

bahwa pengetahuannya bertambah, sikapnya berubah, kecakapannya berkembang, dan lain-lain. 

Perubahan dalam belajar bersifat kontinyu dan fungsional. Belajar bukan proses yang statis karena 

terus berkembang secara gradual dan setiap hasil belajar memiliki makna dan guna yang praktis. 

Perubahan belajar bersifat positif dan aktif. Belajar senantiasa menuju perubahan yang lebih baik.  

Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara, bukan hasil belajar jika perubahan itu hanya 

sesaat, seperti berkeringat, bersin, dan lain-lain. Perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. 

Sebelum belajar, seseorang hendaknya sudah menyadari apa yang akan berubah pada dirinya melalui 

belajar. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku, bukan bagian-bagian tertentu secara parsial. 

 

Tinjauan Tentang Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan sistem pengajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik 

untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas terstruktur. Ada empat (4) prinsip 

pembelajaran kooperatif jika kita ingin menerapkannya (Lie Anita, 2003:12), yaitu : Terjadinya saling 

ketergantungan secara positif (positive interdependence) Siswa berkelompok, saling bekerja sama dan 

mereka menyadari bahwa mereka saling membutuhkan satu sama lain. Terbentuknya tanggung jawab 

personal (individual accountability) Setiap anggota kelompok merasa bertanggung jawab untuk 

belajar dan mengemukakan pendapatnya sebagai sumbang saran dalam kelompok. Terjadinya 

keseimbangan dan keputusan bersama dalam kelompok (equal participation) Dalam kelompok tidak 

hanya seorang atau orang tertentu saja yang berperan, melainkan ada keseimbangan antarpersonal 

dalam kelompok. Interaksi menyeluruh (simultaneous interaction) Setiap anggota kelompok memiliki 

tugas masing-masing secara proporsional dan secara simultan mengerjakan tugas atau menjawab 

pertanyaan. 

 

STAD dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas John Hopkin, dan 

merupakan pendekatan pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Guru yang menggunakan 

STAD, juga mengacu kepada belajar kelompok siswa, menyajikan informasi akademik baru kepada 

siswa setiap minggu menggunakan presentasi verbal atau teks. Guru membagi siswa menjadi 

kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang dan terdiri laki-laki dan perempuan yang berasal 

dari berbagai suku, memiliki kemampuan tinggi, sedang, rendah. Komponen STAD adalah sebagai 

berikut: 1) Presentasi kelas, 2) Belajar dalam tim, 3) Tes individu, 4) Skor pengembangan individu,  

5) Penghargaan tim 

 

Adapun langkah-langkah dalam penerapan Metode Pembelajaran Student Team Achievement 

Division (STAD) yaitu: 1) Meminta anggota tim bekerja sama mengatur meja dan kursi, serta 

memberikan siswa kesempatan sekitar 10 menit untuk memilih nama tim mereka atau ditentukan 

menurut kesesuaian. 2) Membagikan lembar kerja siswa (LKS).  3) Menganjurkan kepada siswa pada 

tiap-tiap tim bekerja berpasangan (dua atau tiga pasangan dalam satu kelompok).  4) Memberikan 

penekanan kepada siswa bahwa LKS itu untuk belajar, bukan untuk sekedar diisi dan dikumpulkan. 

Karena itu penting bagisiswa diberi lembar kunci jawaban LKS untuk mengecek pekerjaan mereka 

pada saat mereka belajar. 5) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling menjelaskan 

jawaban mereka, tidak hanya mencocokkan jawaban mereka dengan lembar kunci jawaban tersebut.  

6) Apabila siswa memiliki pertanyaan, mintalah mereka mengajukan pertanyaan itu kepada teman 

atau satu timnya sebelum menanyakan kepada guru. 

 

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Akan tetapi, 

ada pihak-pihak yang tidak mengakui kedaulatan pemerintahan Republik Indonesia. Ketika negara 
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kita memproklamasikan kemerdekaan, tentara Jepang masih ada di Indonesia. Sekutu menugaskan 

Jepang untuk menjaga keadaan dan keamanan di Indonesia seperti sebelum Jepang menyerah kepada 

Sekutu. Tugas tersebut berlaku saat Sekutu datang ke Indonesia. Rakyat Indonesia yang 

menginginkan hak-haknya dipulihkan, berusaha mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang.  

 

Usaha tersebut mendapat rintangan dari pihak Jepang sehingga di beberapa tempat terjadi 

pertempuran antara tentar Jepang dengan rakyat Indonesia. Pertempuran-pertempuran tersebut 

menimbulkan korban di kedua belah pihak. Ketika rakyat Indonesia sedang menghadapi Jepang, 

Belanda (NICA) datang membonceng tentara Sekutu. Tujuan Belanda ingin menjajah kembali 

Indonesia. Pada tanggal 29 September 1945 tentara Sekutu dan pasukan NICA tiba di Indonesia dan 

mendarat di Pelabuhan Tanjung Priok. Tentara Sekutu membantu NICA yang ingin membatalkan 

kemerdekaan Indonesia. Rakyat Indonesia tidak ingin lagi menjadi bangsa yang terjajah. Rakyat 

Indonesia bangkit melawan tentara Sekutu dan NICA. Rakyat Indonesia menggunakan senjata 

rampasan dari Jepang dan senjata tradisional yang ada. Berkobarlah pertempuran di mana-mana 

(Yuliati, 2008:137). 

 

Hipotesis 

Motivasi dan prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial dapat meningkat dengan menerapkan metode 

pembelajaran STAD (Student Team Achievement Divisions) dalam materi perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada Siswa Kelas IX-D UPTD SMP Negeri 2 Purwoasri 

semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penilitian tindakan kelas (PTK). Istilah 

penelitian tindakan kelas (PTK) dalam bahasa inggris adalah Classroom Action Research (CAR). Dari 

namanya sudah menunjukkan isi yang terkandung didalamnya, yaitu sebuah kegiatan penelitian yang 

dilakukan di kelas. Namun menurut pengertian pengajaran, kelas bukan wujud ruangan, tetapi 

sekelompok peserta didik yang sedang belajar. Dengan demikian penelitian tindakan kelas dapat 

dilakukan tidak hanya di ruang kelas, tetapi dimana saja tempatnya, yang penting ada sekelompok siswa 

yang sedang belajar.     

 

Dengan menggabungkan batasan pengertian tiga kata inti, yaitu (1) Penelitian, (2) Tindakan, dan (3) 

Kelas. Dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap 

kegiatan belajar berupa tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 

bersamaan (Arikunto, Suhardjono, Supardi, 2008:2). Ciri-ciri penelitian tindakan kelas (PTK) adalah 

adanya tindakan yang nyata, tindakan dilakukan pada situasi yang alami (bukan dalam laboratorium), 

ditujukan untuk memecahkan permasalahan praktis. Tindakan tersebut merupakan suatu kegiatan yang 

sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu dan dilaksanakan dalam rangkaian siklus kegiatan. 

 

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data 

yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di kelas IX-D UPTD SMP Negeri 2 Purwoasri dengan 

alamat Jln. Balai Desa No. 07 Desa Klampitan Kec. Purwoasri Kabupaten Kediri. 

 

Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat penelitian ini dilangsungkan. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September-Oktober semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019. 

Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat beradaptasi dengan metode pembelajaran yang diteliti. 

Sehingga hasil penelitian tindakan kelas ini dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar 

selanjutnya. Subyek penelitian adalah siswa-siswi kelas IX-D UPTD SMP Negeri 2 Purwoasri dengan 
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jumlah 20 siswa.  

 

Rancangan dalam penelitian ini merupakan siklus kegiatan yang minimal terdiri atas tiga siklus. 

Masing-masing siklus meliputi perencanaan, tindakan, dijelaskan dengan observasi, dan refleksi. 

Prosedur kerja tersebut secara garis besar dapat deskripsi umum penelitian tindakan kelas.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Siklus I 

Pada tahap ini dilakukan kegiatan identifikasi masalah dan analisis penyebab timbulnya masalah yang 

terdapat pada proses pembelajaran sebelum tindakan kelas dilakukan. Berdasarkan identifikasi 

masalah analisis penyebab timbulnya masalah pada tahap pra siklus, maka diambil tindakan 

pemecahan masalah yang dipandang tepat, yaitu dengan menerapkan pembelajaran dengan 

menggunakaan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

 

Pada penelitian tindakan kelas ini, pelaksanaan penerapan pembelajaran metode pembelajaran 

kooperatif tipe STAD yaitu dengan menggunakan lembar pengamatan yang telah dibuat oleh peneliti. 

Hasil pengamatan dengan menggunakan pembelajaran metode STAD pada siklus I diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

 

TABEL PEROLEHAN HASIL BELAJAR IPS SISWA KELAS IX-D SEBELUM 

PENERAPAN METODE STAD DAN PADA SIKLUS I SETELAH MENERAPKAN METODE 

STAD 

NO. Nama Siswa 

Perolehan Nilai   

Pra Siklus Siklus I 

Penerapan Metode STAD 

1. Ai Rani 60 65 

2. Alfi Agustian 50 65 

3. Allisa Putri Jenal 60 65 

4. Alya Agustina 50 65 

5. Ananda Aulia 60 70 

6 Andika Wahyu H 55 60 

7 Ari Haryanto 65 75 

8 Bambang Yusuf 60 65 

9 Budi 75 75 

10 Citra Dwi Lestari 65 70 

11 Devi Arisandi 75 75 

12 Diya Atul Milah 75 75 

13 Dimas Bayu Prasetyo 55 60 

14 Fazhal 50 55 

15 Gina Junyar 60 75 

16 Muhammad Wahyu J 65 70 

17 Nuning Isrofati 65 75 

18 Setia Bunga 60 65 

19 Ulung Murdiyanto 65 75 

20 Winda Ayu S 55 60 

 Jumlah 980 1.288 

 Rata – rata 48 68 
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Data di atas terlihat adanya peningkatan prestasi belajar siswa dari sebelum diterapkannya metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD yaitu 48% meningkat 68% pada siklus I dengan siswa yang tuntas 

sebesar 3 siswa sebelum tindakan dan 7 siswa pada siklus I. Siswa yang belum tuntas dikarenakan 

kurang memahami materi yang disampaikan guru. 

 

Berdasarkan hasil observasi siklus I yang merupakan siklus awal dalam penelitian tindakan kelas ini 

diperoleh data bahwa masih banyak siswa yang proses belajarnya belum optimal, belum terlihat 

adanya perkembangan yang cukup membanggakan tetapi keaktifan siswa dalam pembelajaran 

mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut hasilnya belum maksimum, sehingga perlu 

adanya perbaikan-perbaikan yang mengarah pada perkembangan yang cukup berarti. 

 

Siklus II 

Siklus II materi yang akan dibahas adalah lanjutan dari materi yang dibahas pada siklus I yaitu materi 

perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada siklus II materi yang diajarkan adalah 

materi lanjutan dari siklus I. Perlu ditekankan di sini antara siklus I dan siklus II tidak saling 

mempengaruhi. Materi yang diajarkan merupakan lanjutan dari siklus I bukan pengulangan materi 

dari siklus I. Alat-alat penelitian yang disusun pada siklus II adalah rencana pembelajaran dengan 

materi Peristiwa Pertempuran Lima Hari di Semarang dan Bandung Lautan Api. Menyiapkan lembar 

observasi keaktifan siswa dan menyiapkan lembar kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran 

dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi Perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

 

Hasil pengamatan dengan menggunakan pembelajaran metode pembelajaran kooperatif tipe STAD 

pada siklus II diperoleh data-data sebagai berikut : 

TABEL PEROLEHAN HASIL BELAJAR IPS SISWA KELAS IX-D PENERAPAN METODE 

STAD PADA SIKLUS I DAN SIKLUS II  

NO. Nama Siswa 
Perolehan Nilai   

Siklus I Metode STAD Siklus II Metode STAD 

1. Ai Rani 65 70 

2. Alfi Agustian 65 75 

3. Allisa Putri Jenal 65 75 

4. Alya Agustina 65 75 

5. Ananda Aulia 70 85 

6 Andika Wahyu H 60 70 

7 Ari Haryanto 75 75 

8 Bambang Yusuf 65 70 

9 Budi 75 75 

10 Citra Dwi Lestari 70 75 

11 Devi Arisandi 75 80 

12 Diya Atul Milah 75 85 

13 Dimas Bayu Prasetyo 60 70 

14 Fazhal 55 70 

15 Gina Junyar 75 70 

16 Muhammad Wahyu J 70 75 

17 Nuning Isrofati 75 80 

18 Setia Bunga 65 70 
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19 Ulung Murdiyanto 75 75 

20 Winda Ayu S 60 70 

 Jumlah 1.288 1.650 

 Rata – rata 68 75 

 

Data di atas terlihat adanya peningkatan prestasi belajar siswa dari diterapkannya metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siklus I yaitu 68% meningkat menjadi 75% pada siklus II 

dengan siswa yang tuntas sebesar 7 siswa pada siklus I dan 12 siswa pada siklus II. Siswa yang belum 

tuntas dikarenakan kurang memahami materi yang disampaikan guru. 

 

Berdasarkan hasil observasi siklus II yang merupakan siklus lanjutan dari siklus I dalam penelitian 

tindakan kelas ini diperoleh data bahwa cukup optimalnya siswa dalam proses belajar, terlihat adanya 

perkembangan yang cukup membanggakan serta keaktifan siswa dalam pembelajaran mengalami 

peningkatan, tetapi peningkatan tersebut hasilnya belum maksimum, sehingga perlu adanya 

perbaikan-perbaikan yang mengarah pada perkembangan yang cukup berarti. 

 

Siklus III 

Siklus III ini adalah pembelajaran dengan materi Pertempuran Medan Area dan Agresi Militer 

Belanda dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD. Materi ini merupakan 

lanjutan dari materi siklus II bukan pengulangan materi dari siklus II. Perlu diingat materi antara 

silkus I dan siklus II tidak saling mempengaruhi. Begitu juga antara siklus II dan siklus III bersifat 

independent. 

 

Alat-alat penelitian yang disusun pada siklus III hampir sama dengan pertemuan dari siklus I maupun 

siklus II yaitu: rencana pembelajaran dengan materi Pertempuran Medan Area dan Agresi Militer 

Belanda. Menyiapkan lembar observasi keaktifan siswa dan menyiapkan lembar kinerja guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

 

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan meminta siswa untuk untuk berbaur sesuai dengan kelompok 

yang telah ditentukan pada pertemuan sebelumnya. Pada siklus III ini, siswa lebih tertib karena sudah 

memahami metode pembelajaran koopertif tipe STAD, dan telah siap dengan materi yang akan 

diberikan. 

 

Hasil pengamatan dengan menggunakan pembelajaran metode pembelajaran kooperatif tipe STAD 

pada siklus III diperoleh data-data sebagai berikut : 

TABEL PEROLEHAN HASIL BELAJAR IPS SISWA KELAS IX-D PENERAPAN METODE 

STAD PADA SIKLUS II DAN SIKLUS III  

NO. Nama Siswa 
Perolehan Nilai   

Siklus II Metode STAD Siklus III Metode STAD 

1. Ai Rani 70 85 

2. Alfi Agustian 75 80 

3. Allisa Putri Jenal 75 85 

4. Alya Agustina 75 85 

5. Ananda Aulia 85 95 

6 Andika Wahyu H 70 75 

7 Ari Haryanto 75 80 

8 Bambang Yusuf 70 85 
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9 Budi 75 85 

10 Citra Dwi Lestari 75 80 

11 Devi Arisandi 80 85 

12 Diya Atul Milah 85 85 

13 Dimas Bayu Prasetyo 70 80 

14 Fazhal 70 85 

15 Gina Junyar 70 80 

16 Muhammad Wahyu J 75 85 

17 Nuning Isrofati 80 85 

18 Setia Bunga 70 80 

19 Ulung Murdiyanto 75 85 

20 Winda Ayu S 70 85 

 Jumlah 1.650 1.925 

 Rata – rata 75 85,71 

Data di atas terlihat adanya peningkatan prestasi belajar siswa dari diterapkannya metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siklus II yaitu 75% meningkat menjadi 85,71% siklus III 

dengan siswa yang tuntas sebesar 12 siswa pada siklus II dan 20 siswa pada siklus III. 

 

Berdasarkan hasil observasi siklus III yang merupakan siklus lanjutan dari siklus II dalam penelitian 

tindakan kelas ini diperoleh data bahwa sangat optimalnya siswa dalam proses belajar, terlihat adanya 

perkembangan yang sangat membanggakan serta keaktifan siswa dalam pembelajaran mengalami 

peningkatan, dan  peningkatan tersebut hasilnya sangat maksimum, sehingga tidak perlu adanya 

perbaikan-perbaikan pada siklus selanjutnya. 

 

Pembahasan 

Proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik apabila terdapat interaksi yang baik antara guru 

dan siswa. Dalam proses pembelajaran guru harus dapat menentukan metode-metode yang akan 

digunakan dalam pembelajaran, yang disesuaikan dengan dengan karakteristik materi yang akan 

disampaikan, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Proses pembelajaran dapat 

dikatakan optimal apabila terdapat keaktifan siswa dan guru dalam proses pembelajaran yang 

nantinya berdampak pada hasil belajar siswa yang tinggi sehingga proses pembelajaran dapat 

berkualitas, baik dari segi kognitif maupun keaktifan siswa (afeksi siswa). 

 

Tercapainya tujuan pengajaran, maka dapat dikatakan bahwa guru telah berhasil dalam mengajar. 

Keberhasilan kegiatan belajar mengajar diketahui setelah diadakan evaluasi dengan seperangkat item 

soal. Sejauh mana tingkat keberhasilan belajar mengajar, dapat dilihat dari daya serap anak didik dan 

persentase keberhasilan anak didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dapat diketahui melalui 

hasil belajar siswa. 

 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD pada 

penelitian tindakan kelas ini berdasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukan bahwa kegiatan 

belum optimal, metode pembelajaran belum sesuai, masih dengan ceramah, ditandai dengan hasil 

belajar yang belum sesuai dengan target, sebagai bentuk pemecahan dari permasalahan itu, maka 

digunakanlah pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD pada 

siswa kelas IX-D UPTD SMP Negeri 2 Purwoasri semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019. Selama 

pelaksanaan penelitian dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi 
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Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dari siklus satu ke siklus berikutnya terjadi 

perubahan dalam proses pembelajaran ke arah yang lebih baik. 

 

Perubahan ini dilihat dari hasil ketuntasan hasil belajar sebelum diterapkannya metode kooperatif tipe 

STAD dengan hasil ketuntasan hasil belajar setelah menggunakan metode kooperatif tipe STAD. 

Nilai awal yang diperoleh dari hasil pretes dijadikan dasar ukuran perhitungan ketuntasan hasil belajar 

tiap siklus. Materi tiap-tiap siklus merupakan lanjutan dari siklus sebelumnya dan bukan pengulangan. 

Jadi materi antar siklus bersifat independen atau tidak saling mempengaruhi. Begitu juga nilai dari 

masingmasing siklus tidak saling mempengaruhi sebagai kelanjutan dari materi. Hasil observasi 

terhadap pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi hasil observasi keaktifan siswa, kinerja guru, 

pada proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, dan hasil belajar siswa dari siklus I sampai dengan 

siklus III mengalami peningkatan. Berikut ini tabel perbandingan hasil penelitian dari siklus I sampai 

dengan siklus III: 

 

TABEL PERBANDINGAN HASIL BELAJAR IPS SISWA KELAS IX-D SMP NEGERI 2 

PURWOASRI PADA SIKLUS I, SIKLUS II DAN SIKLUS III SETELAH  

MENERAPKAN MODEL STAD 

No. Aspek yang diteliti Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Rata-rata Hasil 

Belajar 

68 75 84 

2. Ketuntasan Hasil 

belajar 

42,86%. 57,14%. 85,71%. 

3 Kinerja Guru 61,67% 77,33% 95% 

 

Proses belajar mengajar dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD pada 

materi Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia merupakan suatu pembelajaran yang 

mengarah pada strategi pembelajaran yang mengaktifkan siswa dalam bentuk kelompok. Dimana 

pembelajaran yang dilakukan guru dengan sedemikian rupa diharapkan dapat membawa perubahan-

perubahan kearah yang lebih baik Dengan demikian, pembelajaran dengan menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat dijadikan salah satu alternatif untuk meningkatkan aktivitas 

siswa serta pemahaman siswa terhadap mata pelajaran sehingga pembelajarn yang berlangsung dapat 

menjadi lebih baik dan diperoleh secara optimal. Pembelajaran IPS materi Perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IX-D UPTD SMP Negeri 2 Purwoasri semester 

ganjil tahun pelajaran 2018/2019. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi Perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia, dari siklus satu ke siklus berikutnya terjadi perubahan dalam proses 

pembelajaran ke arah yang lebih baik. Hasil analisis terhadap hasil belajar siswa menunjukkan bahwa 

dari siklus I sampai siklus III mengalami peningkatan. Pada siklus I, rata-rata hasil belajar yang 

dicapai siswa sebesar 68 dan ketuntasan belajar klasikal sebesar 42,86%. Pada siklus II, rata-rata hasil 

belajar siswa sebesar 75 dan ketuntasan belajar klasikal sebesar 57,14%. Dan pada siklus III, rata-rata 

belajar yang dicapai siswa sebesar 84 dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 85,71%. Berdasarkan 

hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode STAD dapat meningkatkan 
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partisipasi siswa kelas IX-D UPTD SMP Negeri 2 Purwoasri semester ganjil tahun pelajaran 

2018/2019 dalam pembelajaran IPS. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut di atas, peneliti memiliki beberapa saran: Bagi 

Sekolah, agar Metode Pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD), ini diterapkan di 

dalam KBM, karena berdasarkan hasil penelitian terbukti dapat meningkatkan penguasaan materi.  

Bagi Guru, agar dalam penerapan Metode Pembelajaran Student Team Achievement Division 

(STAD), benar-benar efektif, guru harus secara konsisten mengikuti prosedur metode, menggunakan 

media belajar, memberikan variasi berupa simulasi, stimulus berupa hadiah (reward), dan pemberian 

motivasi. Di samping itu guru perlu kreatif untuk mendesain model pembelajaran. Bagi siswa, agar 

menghayati dan menerapkan Metode Pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD), 

dalam aktivitas belajarnya, baik secara individual ataupun kelompok, karena dapat meningkatkan 

hasil belajarnya. Bagi peneliti, memberikan wawasan dan pengalaman di bidang penelitian sebagai 

bekal untuk menjadi tenaga pendidik yang lebih professional. 
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ABSTRACT 

Based on the facts obtained in the field, it shows that mathematical competence, especially students' 

mathematical problem solving abilities, is still low. The results showed an increase in achievement, activity and 

problem-solving ability in participating in mathematics learning through a contextual approach. In the pre-

cycle, the average grade was 61.45 with learning completeness of 38.71% or 12 students, and student activities 

of 6.45% or 2 students and classified as active. In the first cycle, the average value of the class was 73.29 with 

learning completeness of 77.42% or 24 students, and student activities of 29.03% or 9 students and categorized 

as active. In the second cycle, the average value of the class is 79.03 with a learning completeness of 90.32% or 

28 students, and student activity is 90.32% or 28 students and is classified as active. The problem solving ability 

of students in the first cycle is the aspect of understanding the problem. still low at 61.29%, then after the 

second cycle it became 100%. In the aspect of making a problem plan in the first cycle it was obtained 80.65%, 

then after the second cycle it was 90.32%. In the aspect of planning the problem in the first cycle, it was 

obtained 70.96%, then after the second cycle it was 100%. In the aspect of re-examining and drawing 

conclusions, it was still low, namely in the first cycle it was 9.38%, but after the second cycle, the students' 

ability in the aspect of re-examining and drawing conclusions decreased to 38.71%. 

Key Word: Problem Based Learning, Problem Solving Ability 

 

ABSTRAK 

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa kompetensi matematika terutama 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa masih rendah. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

peningkatan pada prestasi, aktivitas dan kememampuan memecahkan masalah dalam mengikuti pembelajaran 

matematika melalui pendekatan kontekstual. Pada Pra siklus   diperoleh nilai rata kelas 61,45 dengan ketuntasan 

belajar sebesar 38,71% atau 12 siswa, serta aktivitas siswa sebesar 6,45% atau 2 siswa dan tergolong  aktif. Pada 

siklus I perolehan nilai rata-rata kelas sebesar 73,29 dengan ketuntasan belajar sebesar 77,42% atau 24 siswa, 

serta aktivitas siswa sebesar 29,03%  atau 9 siswa dan dikategorikan aktif. Pada siklus II perolehan nilai rata-

rata kelas sebesar 79,03 dengan ketuntasan belajar sebesar 90,32% atau 28 siswa, serta aktivitas siswa sebesar 

90,32% atau 28 siswa dan tergolong aktif  Kemampuan pemecahan masalah siswa pada pada siklus I aspek 

memahami masalah masih rendah yaitu 61,29%, kemudian setelah siklus II menjadi 100%. Pada aspek membuat 

rencana permasalahan pada siklus I diperoleh 80,65%, kemudian setelah siklus II dilakukan terjadi menjadi 

90,32%. Pada aspek melakukan rencana permasalahan pada siklus I diperoleh 70,96%, kemudian setelah siklus 

II dilakukan menjadi 100%. Pada aspek memeriksa kembali dan menarik kesimpulan masih rendah yaitu pada 

siklus I diperoleh 9,38%, namun setelah siklus II dilakukan kemampuan siswa pada aspek memeriksa kembali 

dan menarik kesimpulan menurun menjadi 38,71%. 

Kata Kunci: Problem Based Learning, Kemampuan Memecahkan Masalah  
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Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh setiap manusia dan 

kewajiban yang harus diikuti oleh setiap Negara agar dapat membentuk masyarakat yang memiliki 

pemahaman dan kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi kehidupan yang sama dengan 

fitrahnya serta mampu mengembangkan kehidupan menjadi lebih baik dari masa ke masa berikutnya. 

Perkembangan kehidupan manusia dari masa ke masa berikutnya dipastikan akan lebih kompleks 

terutama dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini menuntut manusia untuk 

selalu bisa bersaing mengikuti perkembangannya dan mampu bertahan dengan dapat menyelesaikan 

segala masalah yang dihadapi. 

 

Matematika merupakan salah satu pelajaran yang dipelajari pada semua tingkat pendidikan, yaitu dari 

sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan matematika dapat digunakan 

secara universal dalam segala bidang kehidupan manusia. Akan tetapi, sebagian besar siswa 

menganggap pelajaran matematika sebagai pelajaran yang sulit dipelajari. Hal ini disebabkan dalam 

proses pembelajarannya sering disajikan dalam bentuk formal dan abstrak. Sifat abstrak ini 

menyebabkan banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi matematika. 

 

Salah satu materi pembelajaran dalam matematika yang menekankan pada pemahaman konsep adalah 

“Kesebangunan dan Kekongruenan”. Materi ini diberikan kepada siswa di kelas IX. Soal-soalnya pun 

sering muncul dalam Ujian Nasional (UN) Matematika setiap tahunnya. Sebagian besar siswa 

mengeluhkan tidak dapat menyelesaikan soal tersebut karena kurangnya pemahaman konsep tentang 

Kesebangunan dan Kekongruenan. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan dan penilaian proses  pembelajaran  di kelas IX A SMPN 6 Tulang 

Bawang Barat pada semester ganjil tahun pelajaran 2019/2020, ternyata banyak siswa mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan pemecahan masalah pada pembelajaran matematika, jika soal yang 

diberikan sedikit bervariasi maka siswa sulit mengerjakan soal tersebut”. Hal ini disebabkan 

kurangnya menyelesaikan soal, kurangnya minat siswa dalam belajar matematika serta rendahnya 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. 

 

Faktor yang menyebabkan sulitnya matematika bagi siswa adalah karena pembelajaran matematika di 

kelas kurang bermakna. Pada saat proses pembelajaran di kelas, guru langsung menyampaikan materi 

yang akan diajarkan. Soedjadi dalam buku Suharta (2004: 1) mengemukakan bahwa agar 

pembelajaran menjadi bermakna (meaningfull) maka dalam pembelajaran di kelas perlu mengaitkan 

pengalaman kehidupan nyata anak dengan ide-ide matematika. Hal ini dapat terlihat saat 

pembelajaran berlangsung, siswa cenderung berperilaku pasif. 

 

Mengingat pentingnya pembelajaran matematika, maka pembelajaran harus dilaksanakan secara 

maksimal. Komponen yang menentukan pembelajaran matematika harus mendapat perhatian dan 

perbaikan. Diantaranya adalah strategi dan model pembelajaran. Guru sebagai salah satu kunci utama 

dalam memajukan pendidikan harus mampu menggunakan berbagai macam strategi pembelajaran 

agar proses pembelajaran lebih menarik perhatian siswa sehingga berdampak pada peningkatan hasil 

belajar siswa khususnya pada pembelajaran matematika. Kualitas pembelajaran sangat mempengaruhi 

pada keberhasilan pembelajaran, hal ini sangat relevan dengan yang diungkapkan Djamarah 

(2006:84), bahwa kualitas pendidikan mempunyai hubungan berbanding lurus dengan hasil belajar. 

Artinya semakin tinggi kualitas pembelajaran maka semakin tinggi pula hasil belajar yang diperoleh. 

Dengan memanfaatkan metode atau strategi secara akurat, guru akan mampu mencapai tujuan 
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pengajaran guru dan tidak terbiasa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini juga yang 

menyebabkan siswa sulit untuk mengingat materi sebelumnya yang telah diajarkan guru.  

 

Banyak guru mengalami kesulitan dalam mengajarkan siswa bagaimana memecahkan  permasalahan  

(sering disebut soal cerita)  sehingga  banyak  siswa juga kesulitan mempelajarinya. Kesulitan ini 

biasa muncul karena paradigma bahwa jawaban akhir sebagai tujuan satu-satunya dari pemecahan 

masalah. Siswa sering kali menggunakan teknik yang keliru dalam menjawab permasalahan sebab 

penekanan pada jawaban akhir. Padahal kita perlu menyadari bahwa proses dari pemecahan masalah 

yaitu bagaimana kita memecahkan masalah jauh lebih penting dan mendasar. Ketika jawaban akhir 

yang diutamakan, siswa mungkin hanya belajar menyelesaikan satu masalah khusus, namun ketika 

proses ditekankan, siswa tampaknya akan belajar lebih menyelesaikan masalah-masalah lainnya. 

 

Kondisi ini secara langsung atau tidak akan melahirkan anggapan bahwa belajar matematika tidak 

lebih dari sekedar mengingat kemudian melupakan fakta dan konsep, padahal yang menjadi tujuan 

pembelajaran matematika adalah agar siswa mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Oleh 

karena itu, pemecahan masalah merupakan suatu tingkat aktivitas intelektual yang tinggi dan 

membutuhkan suatu proses psikologi yang tidak hanya melibatkan aplikasi dalil-dalil atau teorema-

teorema yang dipelajari. 

 

Berdasarkan hasil ulangan harian di kelas IX A  diperoleh bahwa dari 31 siswa, tingkat kemampuan 

sangat tinggi terdapat 0 orang (0%) siswa, 4 orang  (12,90%) siswa yang memiliki kemampuan tinggi, 

6 orang (19,35%) siswa yang memiliki kemampuan sedang, 10 orang (32,26%) siswa yang memiliki 

kemampuan rendah dan 11 orang (35,48%) siswa yang memiliki kemampuan sangat rendah. Adapun 

tingkat kemampuan siswa, apabila tingkat penguasaan 90-100 menunjukkan kemampuan sangat 

tinggi, 80-89 menunjukkan kemampuan tinggi,  65-79 menunjukkan kemampuan sedang, 55-64 

menunjukkan kemampuan rendah, dan 0-54 menunjukkan kemampuan sangat rendah. 

 

Berdasarkan hasil tes kemampuan awal mengenai kemampuan pemecahan masalah diperoleh bahwa 

dari 31 siswa, 22 siswa dapat memahami masalah (70,97%), tidak seorangpun siswa yang dapat 

merencanakan masalah (0%), hanya 10 siswa dapat melaksanakan masalah (29,03%) dan tidak 

seorangpun siswa yang memeriksa kembali (0%). 

 

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan, hal ini menunjukkan bahwa kompetensi matematika 

terutama kemampuan pemecahan masalah matematika siswa masih rendah. Rendahnya kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa akan mempengaruhi kualitas belajar siswa yang akan 

berdampak pada rendahnya prestasi belajar siswa di sekolah. 

 

Cara untuk mengantisipasi masalah tersebut agar tidak berkelanjutan, tentu perlu dicari suatu formula 

pembelajaran yang tepat sehingga dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran 

matematika. Guru sebagai pengajar dan fasilitator harus mampu melakukan pembelajaran yang 

menyenangkan, dan juga dengan memberikan tugas-tugas yang akan dapat memupuk rasa tanggung 

jawab siswa agar menumbuhkan minat belajar siswa sehingga akan diperoleh hasil yang maksimal. 

 

Salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh guru sebagai pembimbing peserta didik adalah memilih 

model pembelajaran yang tepat. Penggunaan model pembelajaran yang kurang  tepat  dapat  

menimbulkan  kebosanan, kurang paham terhadap materi yang diajarkan dan akhirnya dapat 

menurunkan motivasi peserta didik dalam belajar. 
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Dengan demikian, diperlukan model pembelajaran yang efektif, membuat siswa lebih aktif dalam 

proses pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model Problem 

Based Learning (PBL) atau pembelajaran berdasarkan masalah. PBL merupakan salah satu model 

pembelajaran yang inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa, melibatkan 

siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat 

mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki 

keterampilan untuk memecahkan masalah. 

 

Pada pembelajaran PBL siswa dituntut untuk melakukan pemecahan masalah-masalah yang disajikan 

dengan cara menggali informasi sebanyak-banyaknya. Pengalaman ini sangat diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari dimana berkembangnya pola pikir dan pola kerja seseorang bergantung pada 

bagaimana dia membelajarkan dirinya. Pada intinya pembelajaran PBL merupakan suatu 

pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata disajikan di awal pembelajaran. Kemudian 

masalah tersebut diselidiki untuk diketahui solusi dari pemecahan masalah tersebut. 

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas tampak jelas bahwa pembelajaran dengan model pembelajaran 

PBL dimulai dengan adanya masalah, kemudian siswa memperdalam pengetahuannya tentang apa 

yang telah mereka ketahui dan  apa yang mereka perlu ketahui untuk memecahkan masalah tersebut. 

Dalam pembelajaran ini masalah yang dijadikan sebagai fokus pembelajaran dapat diselesaikan siswa 

melalui kerja kelompok sehingga dapat memberi pengalaman-pengalaman belajar yang beragam pada 

siswa seperti kerjasama dan interaksi dalam kelompok, disamping pengalaman belajar yang 

berhubungan dengan pemecahan masalah seperti membuat hipotesis, merancang percobaan, 

melakukan penyelidikan, mengumpulkan data, menginterpretasi data, membuat kesimpulan, 

mempresentasikan, berdiskusi dan membuat laporan. 

 

PBL merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan 

konfirmasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru 

dan kompleksitas yang ada Trianto, (2009:232). 

 

Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, timbul permasalahan sebagai berikut:  

Kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika karena dianggap sulit. Proses 

pembelajaran dirasakan membosankan oleh siswa karena metode pembelajaran yang digunakan 

menuntut siswa banyak mencatat materi yang ditulis guru dipapan tulis. Hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika masih belum sesuai harapan atau masih rendah.  

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan menerapkan model PBL pada materi 

Kesebangunan dan Kekongruenan  Siswa  kelas IX A SMPN 6 Tulang Bawang Barat? Bagaimana 

kemampuan pemecahan masalah siswa setelah diterapkan pembelajaran dengan model PBL pada 

materi materi Kesebangunan dan Kekongruenan  Siswa  kelas IX A SMPN 6 Tulang Bawang Barat? 

Bagaimana capaian ketuntasan belajar siswa setelah diterapkan model PBL pada materi materi 

Kesebangunan dan Kekongruenan Pada Siswa  kelas IX A  SMPN 6 Tulang Bawang Barat? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah:  Untuk mengetahui aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan 

menerapkan model PBL materi Kesebangunan dan Kekongruenan pada Siswa kelas IX A SMPN 6 
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Tulang Bawang Barat. Untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa setelah diterapkan 

pembelajaran dengan model PBL materi Kesebangunan dan Kekongruenan Pada Siswa kelas IX A 

SMPN 6 Tulang Bawang Barat. Untuk mengetahui capaian ketuntasan belajar siswa setelah 

diterapkan model PBL   di kelas IX A SMPN 6 Tulang Bawang Barat. 

 

KAJIAN TEORITIS 

Matematika merupakan suatu bidang studi yang diajarkan kepada semua jenjang pendidikan, sejak 

sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Salah satu jenjang pendidikan yang mempelajarinya adalah 

Sekolah Menengah Pertama (SMP).  

 

Pembelajaran PBL adalah sebuah cara memanfaatkan masalah untuk menimbulkan motivasi belajar. 

Suksesnya pelaksanaan pembelajaran PBLsangat bergantung pada seleksi, desain dan pengembangan 

masalah. Tujuan pembelajaran PBL adalah penguasaan isi belajar dari disiplin heuristic dan   

pengembangan   keterampilan   pemecahan    masalah.   PBL  juga berhubungan dengan belajar 

tentang kehidupan yang lebih luas (lifewide learning),  keterampilan  memaknai  informasi,  

kolaboratif  dan  belajar tim, dan 

 

Kerangka Pikir 

Dari paparan di atas, terlihat bahwa betapa pentingnya penggunaan strategi dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran di tingkat dasar khususnya. Dengan menggunakan strategi, peserta didik akan ikut serta 

aktif dalam pembelajaran terkhusus Matematika yang mereka anggap sebagai pelajaran yang 

membosankan. Dengan asumsi seperti itu, menyebabkan peserta didik menjadi jenuh bahkan malas 

untuk belajar matematika. Salah satu strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika 

yaitu model pembelajaran Problem Based Learning (PBL). 

 

Strategi ini merupakan cara yang dapat membangkitkan gairah peserta didik dalam belajar, karena 

strategi ini mengaktifkan seluruh siswa untuk ikut berpartisipasi dalam mempelajari matematika yang 

mereka anggap membosankan ini. 

 

Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL merupakan salah satu model pembelajaran yang 

sesuai diterapkan pada pembelajaran matematika kelas IX A SMPN 6 Tulang Bawang Barat. 

Pembelajaran yang menerapkan PBL diawali dengan meminta siswa orientasi siswa kepada kemudian 

menganalisa dan engevaluasi proses pemecahan masalah.. Kemudian guru Guru membantu siswa 

melakukan Refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan  mereka  dalam  proses- proses yang mereka 

gunakan Tahapan-tahapan kegiatan dalam PBL  ini membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif 

dalam pemecahan masalah. Hal akan mengakibatkan siswa termotivasi dalam belajar. Melalui 

keterlibatan dalam pembelajaran dengan Model pembelajaran Problem Based Learning, siswa akan 

lebih mudah mempelajari dan memahami materi matematika yang pada akhirnya hasil belajar yang 

diperoleh siswa akan optimal 

 

Hipotesis Tindakan 

Hipotesis adalah dugaan sementara yang mengarah kepada jawaban dengan pengujian yang tepat dan 

benar yang hipotesis tersebut perlu dibuktikan kebenarannya. Suharsimi Arikunto (2006:62) 

berpendapat bahwa hipotesis adalah “suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul”.  Adapun yang menjadi hipotesis tindakan 

dalam penelititian ini adalah: “Penerapan model Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika Materi Kesebangunan dan Kekongruenan siswa kelas 

IX A  SMPN 6 Tulang Bawang Barat Semetser Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020”. 
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METODE PENELITIAN 

Setiap penelitian memerlukan metode penelitian dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan 

masalah yang ingin diteliti. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan (Classroom Action Research) 

atau yang sering dikenal dengan istilah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan tujuan 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa melalui model pembelajaran PBL. PTK 

merupakan suatu upaya dari pendidik untuk meningkatkan atau memperbaiki proses belajar mengajar 

ke arah tercapainya tujuan pendidikan atau pengajaran itu sendiri. Menurut Suharsimi Arikunto 

(2008:3), “Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa 

sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan”.30 Inti 

dari penelitian tindakan kelas (PTK) ini adalah memperbaiki mutu dan hasil pembelajaran serta 

mencoba hal-hal baru dalam pembelajaran. 

 

Subjek penelitian merupakan kasus/orang yang diikut serta dalam penelitian tempat peneliti mengukur 

variabel-variabel penelitiannya. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

IX A SMPN 6 Tulang Bawang Barat yang berjumlah 31 orang. Nilai rata-rata tes kemampuan awal di 

kelas tersebut untuk pelajaran matematika pada materi prasyarat kesebangunan dan kekongruenan 

masih tergolong sangat rendah, dan siswa kurang berminat dan cenderung pasif dalam proses 

pembelajaran dibandingkan dengan kelas lainnya. Untuk itu penulis berkolaborasi dengan teman 

sejawat melakukan upaya perbaikan agar siswa memiliki semangat untuk belajar yaitu dengan 

menerapkan model PBL dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat mempermudah siswa dalam 

belajar. 

 

KKM yang ditetapkan di SMPN 6 Tulang Bawang Barat untuk pembelajaran matematika sebesar ≥75. 

Setiap siswa dikatakan tuntas belajarnya jika proporsi jawaban benar 75 dan suatu kelas dikatakan 

tuntas jika dalam kelas tersebut terdapat ≥ 85% siswa yang tuntas belajarnya. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar siswa dikatakan tuntas jika hasil tes siswa kelas IX A SMPN 6 Tulang Bawang 

Barat setiap akhir siklus mencapai skor paling sedikit 75 secara individual dan 85% secara klasikal 

(Anas Sudjono, 2005:20). Adapun peningkatan hasil belajar dilihat dari persentase setiap siklusnya. 

Jika persentase hasil belajar siswa setiap siklusnya meningkat, maka dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model PBL baik diterapkan untuk mata pelajaran matematika. 

 

Indikator Keberhasilan 

Dari penelitian di atas yang menjadi indikator ketercapaian kinerja adalah sebagai berikut: Aktivitas 

siswa dikatakan aktif jika keaktifan siswa ditandai dengan keberanian bertanya dan berpartisipasi 

dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan alokasi waktu pada rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). Kemampuan pemecahan masalah siswa dikatakan meningkat apabila skor yang diperoleh 

siswa melalui tes kemampuan pemecahan masalah berada pada tingkat kemampuan minimal sedang. 

Hasil belajar siswa dikatakan tuntas jika hasil tes siswa kelas IX A SMPN 6 Tulang Bawang Barat 

setiap akhir siklus mencapai skor paling sedikit 75 secara individual dan 85% secara klasikal. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Data Hasil Belajar Siswa Kondisi Awal  

Pada hari pertama melakukan penelitian, peneliti langsung memulai kegiatan pembelajaran, Tes 

awal dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2019. Adapun rekapitulasi hasil tes awal siswa dapat 

dilihat pada Tabel berikut: 
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            Tabel  Rekapitulasi Hasil Tes Kondisi Awal 

No Kriteria  
Kondisi Awal 

Ket 
Jumlah % 

1 Tuntas 12 38,71   

2 Belum Tuntas 19 61,29   

  Jumlah 31 100,00   

  Nilai terendah 40   

  Nilai tertinggi 80   

  Rata – rata 61,45   

  Ketuntasan 38,71%   

                       (Sumber : olahan data 

 

Berdasarkan hasil analisis data yang terdapat pada tabel diperoleh bahwa hasil belajar siswa pada 

kondisi awal  mencapai rata-rata sebesar 61,45 Pada test awal  nilai terendah yang diperoleh siswa 

adalah 40 dan nilai tertinggi 80 dengan ketuntasan 38,71,00%.  

 

Data  hasil belajar siswa pada kondisi awal,  dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  Grafik Hasil  Belajar Siswa Kelas IX A Pada kondisi awal 

 

Berdasarkan gambar di atas diperoleh bahwa pada kondisi awal terdapat 38,71% atau 12 orang dari 

31 siswa yang memperoleh nilai ≥ 75 atau telah tuntas mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal)   dengan nilai rata-rata 61,45. Berdasarkan observasi kondisi awal aktivitas siswa yang 

diperoleh siswa saat pembelajaran berlangsung termasuk dalam kategori kurang aktif.  

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Aktivitas Siswa selama Pembelajaran 

Berdasarkan hasil pengamatan, aktivitas siswa selama proses pembelajaran adalah aktif. Data hasil 

pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran model 

PBL, selama dua kali pertemuan dapat dilihat  dari  hasil  penelitian.  Hasil pengamatan terhadap  

aktivitas  siswa  yang dilakukan oleh pengamat pada siklus I, terdapat aktivitas siswa yang belum aktif 

selama pembelajaran berlangsung seperti siswa belum mampu sepenuhnya menyelesaikan 

masalah/menemukan cara penyelesaian masalah, sebagian siswa belum berpartisispasi dalam 
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kelompoknya, dan siswa tidak memperhatikan dan menanggapi preesentasi dari kelompok lain. Oleh 

karena itu, diambil tindakan  untuk langkah perbaikan pada pelaksana pembelajaran selanjutnya 

dengan cara siswa harus lebih dibimbing dalam  proses belajar mengajar agar lebih terarah, semua 

siswa harus diberikan penyadaran pentingnya bekerjasama dalam kelompok karena dalam bekerja 

kelompok merupakan bagian dalam penilaian serta siswa diharuskan untuk memperhatikan dan 

menanggapi hasil presentasi kelompok lain dengan memberitahukan bahwa akan diberikan nilai  plus  

bagi yang memperhatikan dan menanggapi.  Tetapi pada siklus II mengalami perubahan/ peningkatan 

yang baik.  

 

Hasil Belajar  Siswa selama Pembelajaran 

Kemampuan siswa dalam memahami pelajaran melalui model PBL dapat dilihat dari hasil tes. 

Oleh sebab itu, maka peneliti mengadakan tes, pemberian tes dilakukan empat tahap yaitu tes awal, 

tes siklus I, dan tes siklus II. Tes awal  dilakukan sebelum penerapan model pembelajaran PBL 

untuk melihat kemampuan awal siswa, tes siklus I dan siklus II dilakukan pada pertemuan ketiga. 

 

Hasil tes pada pertemuan ketiga akan diketahui berapa persen siswa yang mencapai ketuntasan 

belajar dan berapa persen yang tidak mencapai ketuntasan belajar. Tes yang diadakan setiap 

pembelajaran selesai bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kemampuan siswa dalam 

menyerap materi pelajaran. Setelah hasil tes terkumpul maka data tersebut diolah dengan mengacu 

pada Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM = 75) yang berlaku di SMPN 6 Tulang Bawang Barat  

untuk materi Kesebangunan dan Kekongruenan. 

 

Tabel  Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa pada  Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II 

  

No Kegiatan Nilai 
Tuntas Belum Tuntas 

Jml % Jml % 

1 Kondisi Awal 61,45 12 38,71 19 61,29 

2 Siklus I 73,29 24 77,42 7 22,58 

3 Siklus II 79,03 28 90,32 3 9,68 

 

Berdasarkan data diperoleh bahwa hasil tes awal siswa menunjukkan kemampuan pemecahan 

masalah siswa sangat rendah. Hal ini jelas terlihat, yaitu pada nilai rata-rata didapat bahwa nilai tes 

awal sebesar 61,50. Pada pembelajaran siklus I, berdasarkan gambar di atas diperoleh bahwa nilai 

hasil tes siklus I 73,40 meningkat atau lebih tinggi dibandingkan hasil tes awal.  Pada pembelajaran 

siklus II, berdasarkan diperoleh bahwa nilai hasil tes siklus II sebesar 80,00 meningkat atau lebih 

tinggi dibandingkan hasil tes awal dan tes siklus I.  Berdasarkan Hasil tes awal, siklus I, siklus II, 

tersebut menunjukkan bahwa penerapan  model  pembelajaran  PBL  dapat  meningkatkan  hasil  

belajar  materi kerucut siswa kelas IX A di SMPN 6 Tulang Bawang Barat. 

 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa 

Pada siklus I diperoleh bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa pada aspek memahami 

masalah masih rendah yaitu 61,29% siswa  yang dapat memahami masalah secara keseluruhan 

artinya masih banyak siswa yang tidak dapat memahami masalah, diantaranya mereka hanya 

menuliskan diketahuinya atau ditanyanya saja namun tidak keduanya. Setelah dilakukan perbaikan 

dengan cara membimbing siswa agar dapat memahami masalah/ informasi dari soal. Sehingga 

siswa dapat menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanya secara lengkap. 
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Setelah siklus II dilakukan, terjadi peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

pada aspek memahami masalah. Dari pemberian tes kemampuan matematika siswa mengalami 

peningkatan sebesar 38,71% yaitu dari 61,29% menjadi 100%. 

 

Membuat Rencana Permasalahan 

Pada siklus I diperoleh 80,65% siswa dapat membuat rencana permasalahan, ini berarti bahwa 

kemampuan pemecahan masalah siswa pada aspek membuat rencana permasalahan sudah sesuai 

dengan yang diharapkan. Setelah dilakukan perbaikan dengan cara membimbing agar siswa harus 

mempertahankan dan meningkatkan lagi kemampuan siswa dalam membuat rencana 

permasalahan. Setelah siklus II dilakukan, terjadi peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa pada aspek membuat rencana permasalahan. Dari pemberian tes kemampuan 

matematika siswa mengalami peningkatan sebesar 9,67% yaitu dari 80,65% menjadi 90,32%. 

 

Melakukan Rencana Permasalahan 

Pada siklus I diperoleh 70,96% siswa dapat melakukan rencana permasalahan, ini berarti bahwa 

kemampuan pemecahan masalah siswa pada aspek membuat rencana permasalahan sudah sesuai 

dengan yang diharapkan. Setelah siklus II dilakukan, terjadi peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa pada aspek membuat rencana permasalahan. Pemberian tes kemampuan 

matematika siswa mengalami peningkatan sebesar 30,00% yaitu dari 70,96% menjadi 100%. 

 

Memeriksa kembali dan menarik kesimpulan 

Data penelitian dapat dilihat bahwa siswa yang dapat memeriksa kembali dan menarik kesimpulan 

masih rendah yaitu 38,71% siswa yang dapat memeriksa kembali dan menarik kesimpulan secara 

keseluruhan artinya masih banyak siswa yang tidak dapat memeriksa kembali dan menarik 

kesimpulan. Setelah dilakukan perbaikan dengan cara membimbing siswa memberitahukan kepada 

siswa bahwa memeriksa kembali dan menarik kesimpulan sangat penting untuk dilakukan, karena 

bisa saja pada jawaban terakhir yang mereka peroleh salah dalam perhitungan, tentunya dengan 

cara yang berbeda bisa mendapatkan hasil yang benar. Namun setelah tes kemampuan pemecahan 

masalah diberikan siswa masih banyak yang tidak dapat memeriksa kembali dan menarik 

kesimpulan. Dengan alasan siswa tidak cukup waktu untuk memeriksa kembali dan menarik 

kesimpulan. Menurut mereka memeriksa kembali dan menarik kesimpulan tersebut tidak penting 

karena mereka menganggap jawaban terakhir yang mereka peroleh sudah benar. 

 

Setelah siklus II dilakukan, kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada aspek 

memeriksa kembali dan menarik kesimpulan menurun. Dari pemberian tes kemampuan 

matematika siswa menurun sebesar 61,29% yaitu dari 100,00% menjadi 38,71%. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan dan hasil analisis data dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: Secara umum, model Problem Based-Learning (PBL) dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika pada materi Kesebangunan dan Kekongruenan 

dengan peningkatan sebesar 38,71%. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan 

menerapkan model PBL pada materi kerucut untuk siklus I berada kategori baik. Pada siklus II 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran berada pada kategori sangat baik. Kemampuan 

pemecahan masalah siswa pada siklus I aspek memahami masalah masih rendah yaitu 61,29%, 

kemudian setelah siklus II menjadi 100%. Pada aspek membuat rencana permasalahan pada siklus 

I diperoleh 80,65%, kemudian setelah siklus II dilakukan terjadi menjadi 90,32%. Pada aspek 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 11 │ NOVEMBER 2022 │    ISSN : 2620-9748              46 

 

melakukan rencana permasalahan pada siklus I diperoleh 70,96%, kemudian setelah siklus II 

dilakukan menjadi 100%. Pada aspek memeriksa kembali dan menarik kesimpulan masih rendah 

yaitu pada siklus I diperoleh 9,38%, namun setelah siklus II dilakukan kemampuan siswa pada 

aspek memeriksa kembali dan menarik kesimpulan menurun menjadi 38,71%. 

 

Hasil belajar siswa setelah diterapkannya model PBL pada materi Kesebangunan dan Kekongruenan  

secara klasikal tuntas dengan persentase pada pra siklus  38,71% dengan nilai rata-rata 61,45, siklus I 

yaitu 77,42% dengan nilai rata-rata 73,29  dan siklus II yaitu 90,32%  dengan nilai rata-rata 79,03 

 

Saran 

Beberapa saran sebagai berikut: Diharapkan kepada guru-guru, terutama guru matematika agar 

dapat menerapkan model PBL pada materi yang cocok. Diharapkan kepada kepala sekolah agar 

lebih memperhatikan pada kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa. 

Diharapkan kepada dinas pendidikan atau pihak-pihak yang terkait lainnya agar meningkatkan 

kualitas/kemampuan guru dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to find out the increase in students' motivation and learning outcomes after applying 

problem solving methods in social studies learning material on spatial changes and interactions between Asian 

countries & other continents. The results showed that learning motivation showed an increase from 15 students 

or 41.67% in the initial study to 30 students or 83.33% in the first cycle and 36 students or 100% in the last 

cycle and the average increase in the initial study learning outcomes was 63 .47 in the first cycle the average 

value obtained by students was 72.78 and in the second cycle the average score obtained by students was 80.14 

at the end of the second cycle and was supported by an increase in learning completeness in the initial state of 

13 students (36, 11%), after the improvement with the application of problem solving methods in the first cycle 

increased to 25 students or 69.44% and in the second cycle increased again to 33 students or 91.67%. From the 

acquisition of the figures above, it can be concluded that in the second cycle, the process of implementing 

learning improvements was declared successful and complete in the second cycle. The conclusion that problem 

solving methods can improve the process, motivation and student learning outcomes. 

Key Word: Motivation, Learning Outcomes, Problem Solving 

 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini yaitu  untuk mengetahui peningkatan motivasi dan hasil belajar  siswa setelah 

menerapkan metode problem solving dalam pembelajaran IPS materi Perubahan keruangan dan interaksi antar 

ruang negara-negara Asia & benua lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar menunjukkan 

peningkatan dari 15 siswa atau 41,67% pada studi awal menjadi 30 siswa atau 83,33%  pada siklus pertama dan  

36 siswa atau 100% pada siklus terakhir dan kenaikan rata-rata hasil belajar studi awal sebesar 63,47 pada siklus  

I  nilai  rata-rata  yang  diperoleh  siswa  adalah  72,78 dan pada siklus II rata-rata nilai yang diperoleh siswa 

adalah 80,14 pada akhir siklus kedua serta didukung dengan peningkatan ketuntasan belajar pada keadaan awal 

sebanyak 13 siswa (36,11%), setelah dilaksanakan perbaikan dengan penerapan penerapan penerapan metode 

pemecahan masalah (problem solving) pada siklus I meningkat menjadi 25 siswa atau 69,44% dan pada siklus II 

meningkat kembali menjadi 33 siswa atau 91,67%.  Dari perolehan angka-angka di atas dapat disimpulkan 

bahwa pada siklus kedua, proses pelaksanaan perbaikan pembelajaran dinyatakan berhasil dan tuntas pada siklus 

kedua.  Kesimpulan metode problem solving dapat meningkatkan proses, motivasi dan hasil belajar siswa. 

Kata Kunci : Motivasi, Hasil Belajar, Problem Solving 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan dasar pengetahuan, sikap dan keterampilan bagi 

siswa. Suharjo (2006: 1) pendidikan di sekolah menengah pertama (SMP)  dimaksudkan sebagai 

upaya pembekalan kemampuan dasar siswa berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

bermanfaat bagi dirinya sesuai tingkat perkembangannya, serta mempersiapkan mereka untuk 
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melanjutkan kejenjang berikutnya yang lebih tinggi. Pendidikan dasar inilah yang selanjutnya 

dikembangkan untuk meningkatkan kualitas diri siswa. Guru mempunyai peranan penting terhadap 

terciptanya proses pembelajaran yang mengantarkan siswa ke arah tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. 

 

Belajar dapat membuat perubahan dalam diri seseorang. R. Gagne (Susanto 2013: 1) belajar dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat 

pengalaman. Travers (Suprijono 2012: 2) belajar adalah proses menghasilkan penyesuaian tingkah 

laku. Berhasil atau tidaknya sebuah pendidikan sangat bergantung pada kurikulum yang digunakan. 

Pendidikan  IPS  di  SMP  sebagai  salah  satu  mata  pelajaran  yang bertujuan  meningkatkan  dan  

menumbuhkan  pengetahuan,  kesadaran  dan  sikap sebagai  warga  negara  yang  bertanggungjawab,  

menuntut  pengelolaan pembelajaran  secara  dinamis  dengan  mendekatkan  siswa  kepada  realitas  

objektif kehidupannya.  IPS  adalah  mata  pelajaran  yang  mengkaji  seperangkat  peristiwa fakta, 

konsep, generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial serta berfungsi untuk mengembangkan  

pengetahuan,  nilai,  sikap,  dan  keterampilan  siswa  tentang masyarakat, bangsa, dan negara 

Indonesia.  

 

Salah  satu  masalah  yang  dihadapi  dunia  pendidikan  kita  adalah  masalah lemahnya  proses  

pembelajaran.  Dalam  proses  pembelajaran,  siswa  kurang didorong  untuk  mengembangkan  

kemampuan  berfikir.  Proses  pembelajaran  di dalam kelas diarahkan kepada kemampuan siswa 

untuk menghafal informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya itu untuk 

menghubungkannya dalam kehidupan sehari-hari.   

 

Guru  merupakan  komponen  yang  sangat  penting,  sebab  keberhasilan pelaksanaan proses 

pendidikan sangat tergantung pada guru sebagai ujung tombak. Oleh  karena  itu  upaya  peningkatan  

kualitas  pendidikan  seharusnya  dimulai  dari pembenahan kemampuan guru. Salah satu kemampuan 

yang harus dimiliki adalah bagaimana merancang suatu strategi pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan atau kompetensi  yang  akan  dicapai,  karena  kita  yakin  tidak  semua  tujuan  bisa  dicapai 

oleh hanya satu strategi saja.  Seperti halnya kegiatan pembelajaran di tempat peneliti bertugas yaitu 

di SMPN 6 Tulang Bawang Barat untuk mata pelajaran  Ilmu Pengetahuan  Sosial pada kelas 9 E , 

peneliti  menemukan hasil yang cukup rendah. Permasalahan-permasalahan itu antara lain: (1) 

Kondisi peserta didik ketika menerima pelajaran dari guru terlihat pasif dan hanya diam saja. Ketika 

diminta menjawab pertanyaan, hanya dua siswa yang mau menjawab, itu pun guru harus 

menunjuknya. Pasifnya peserta didik saat mengikuti pembelajaran dikarenakan berapa kemungkinan. 

Pertama, siswa takut berbicara untuk mengemukakan pendapatnya. Kedua, ketika guru menjelaskan, 

siswa tidak memperhatikan sehingga tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan, (2) Tidak 

adanya kepercayaan pada diri sendiri. Hal ini tampak dari saling tunjuknya mereka ketika diminta 

untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kemungkinan mereka mengalami kesulitan dalam 

menjelaskan dan berbicara di depan kelas. Dari  36 siswa di kelas 9 E SMPN 6 Tulang Bawang Barat 

hanya 13 siswa (36,11%)  saja yang mencapai tingkat penguasaan materi 85% ke atas atau yang 

mendapatkan nilai minimal sama dengan KKM sebesar 75, sedangkan 23 orang siswa (63,89%) 

dinyatakan belum tuntas karena memperoleh nilai di bawah KKM, dengan perolehan rata-rata hasil 

belajar secara klasikal sebesar 63,47. 

 

Untuk itu guru perlu menggunakan  beragam  metode  yang  menyediakan beragam  pengalaman  

belajar  melalui  contoh  dan  bukti  yang  kontekstual.  Untuk menciptakan  kegembiraan  dalam  

proses  pembelajaran,  mengurangi  keabstrakan dan meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir 

kritis maka harus diterapkan metode  mengajar  yang  baik.  Siswa  akan  lebih  mudah  memahami  
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suatu  konsep jika  dalam  belajar  siswa  dapat  menggunakan  sebanyak  mungkin  indera  dan 

berinteraksi dengan isi pembelajaran. Apalagi pembelajaran IPS merupakan mata pelajaran  yang  

sarat  materi  sehingga  siswa  dituntut  memiliki  pemahaman  yang holistik terhadap materi yang 

disampaikan guru.    

 

Permasalahan yang muncul pada saat observasi yaitu guru belum optimal dalam pelaksanaan 

pembelajaran IPS, dan guru juga belum optimal dalam menerapkan metode pembelajaran yang 

bervariasi. Selama pembelajaran berlangsung siswa hanya mendengarkan penjelasan guru dan 

menjalankan segala perintah guru. Pembelajaran masih bersifat satu arah sehingga pembelajaran 

terkesan membosankan. Selain itu, siswa kurang antusias dalam mengemukakan pertanyaan, gagasan, 

dan pendapat saat pembelajaran. Saat pembelajaran berlangsung sebagian besar siswa belum 

sepenuhnya berpartisipasi aktif. Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan metode yang dapat 

membuat siswa aktif dalam berpikir dan mencari solusi atas persoalan yang ada untuk mencapai 

tujuan pembelajaran, serta kemampuan bekerja sama dalam memecahkan masalah. Salah satu metode 

yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah metode problem solving.  

 

Metode problem solving dapat melatih siswa untuk dapat menyelesaikan persoalan dalam 

pembelajaran IPS. Zusnani (2013: 24) problem solving adalah mencari atau menemukan cara 

penyelesaian (menemukan pola, aturan, atau algoritma). Metode problem solving dapat melatih siswa 

untuk lebih aktif dan kreatif dalam memecahkan masalah dalam pembelajaran IPS. Harold Spears 

(Suprijono 2012: 2) Learning is to observe, to read, to imitate, to try something themselves, to listen, 

to follow direction. (Dengan kata lain, bahwa belajar adalah mengamati, membaca, meniru, mencoba 

sesuatu, mendengar dan mengikuti arah tertentu). Penggunaan metode pembelajaran sangat penting 

saat pembelajaran IPS, karena sangat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pembelajaran. Metode 

problem solving dapat membuat siswa berpikir untuk mencari solusi atas persoalan yang ada untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.  

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti meminta bantuan kepala sekolah, dan teman sejawat untuk 

membantu mengidentifikasi kekurangan dari pembelajaran yang dilaksanakan. Dari hasil diskusi 

terungkap beberapa masalah yang terjadi dalam pembelajaran yaitu : Guru belum optimal dalam 

pelaksanaan pembelajaran IPS, dan guru juga belum optimal dalam menerapkan metode pembelajaran 

yang bervariasi. Selama pembelajaran berlangsung siswa hanya mendengarkan penjelasan guru dan 

menjalankan segala perintah guru.  Pembelajaran masih bersifat satu arah sehingga pembelajaran 

terkesan membosankan.  Selain itu, siswa kurang antusias dalam mengemukakan pertanyaan, gagasan, 

dan pendapat saat pembelajaran. Saat pembelajaran berlangsung sebagian besar siswa belum 

sepenuhnya berpartisipasi aktif 

 

Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalah dalam  

penelitian tindakan kelas ini yaitu : Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran IPS Materi 

Perubahan Keruangan Dan Interaksi Antarruang Negara-Negara Asia & Benua Lainnya  melalui 

penerapan  metode  Problem  Solving siswa  kelas 9 E SMPN 6 Tulang Bawang Barat  Tahun 

Pelajaran 2019/2020? Bagaimana peningkatan motivasi belajar IPS Materi Perubahan Keruangan Dan 

Interaksi Antarruang Negara-Negara Asia & Benua Lainnya  melalui penerapan  metode  Problem  

Solving  siswa  kelas 9 E SMPN 6 Tulang Bawang Barat  Tahun Pelajaran 2019/2020? Bagaimana 

peningkatan hasil belajar IPS Materi Perubahan Keruangan Dan Interaksi Antarruang Negara-Negara 
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Asia & Benua Lainnya melalui penerapan  metode  Problem  Solving  siswa  kelas 9 E SMPN 6 

Tulang Bawang Barat  Tahun Pelajaran 2019/2020?  

 

Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah: Untuk mengetahui proses pelaksanaan 

pembelajaran melalui penerapan  metode  Problem  Solving  siswa  kelas 9 E SMPN 6 Tulang 

Bawang Barat Tahun Pelajaran 2019/2022; Untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar IPS 

Materi Perubahan Keruangan dan Interaksi Antar ruang Negara-Negara Asia & Benua Lainnya 

melalui penerapan metode Problem Solving siswa kelas 9 E SMPN 1 SMPN 6 Tulang Bawang Barat 

Tahun Pelajaran 2019/2020; Untuk  mengetahui peningkatan hasil belajar IPS Materi Perubahan 

Keruangan dan Interaksi Antar ruang Negara-Negara Asia & Benua Lainnya melalui penerapan  

metode  Problem  Solving siswa kelas 9 E SMPN 1 SMPN 6 Tulang Bawang Barat Tahun Pelajaran 

2019/2020. 

 

KAJIAN PUSTAKA  

Kata motivasi berasal dari kata dasar ”motif” yang berarti suatu keadaan yang dialami  oleh  makhluk  

hidup  yang  mendorong  makhluk  tersebut  berbuat  sesuatu  ke arah suatu tujuan tertentu. Subana 

(2011: 47) mengemukakan bahwa motif merupakan dorongan  yang  berasal  dari  dalam  diri  

seseorang  untuk  melakukan  suatu  tindakan yang mengarah pada tujuan yang diinginkan. Berawal 

dari kata ”motif” tersebut dapat diartikan bahwa motivasi merupakan daya penggerak yang telah aktif. 

Sukmadinata  (2003:  61)  mendefinisikan  motivasi  merupakan  kekuatan  yang menjadi  pendorong  

kegiatan  individu  yang  menunjukkan  suatu  kondisi  dalam  diri individu  yang  mendorong  atau  

menggerakkan  individu  tersebut  malakukan  kegiatan mencapai  tujuan.  Hal  senada  dikemukakan  

oleh  Surya  (2003:  99),  motivasi  adalah suatu dorongan untuk mewujudkan perilaku tertentu yang 

terarah kepada suatu tujuan tertentu.  Motivasi  suatu  individu  akan  muncul  terdorong  oleh  suatu  

tujuan  yang  ingin dicapai. Individu termotivasi untuk melakukan suatu tindakan karena memiliki 

tujuan, tindakan  atau  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  suatu  individu  dilakukan  berdasarkan 

motivasi yang dimiliki oleh individu itu sendiri. Bila suatu individu memiliki motivasi dan tujuan 

yang tinggi maka akan semakin banyak yang dilakukan.  

 

Mc.  Donald  dalam  Sardiman  (2001:  71)  menyatakan  bahwa  motivasi  adalah perubahan  energi  

dalam  diri  seseorang  yang  ditandai  dengan  munculnya  feeling  dan didahului dengan tanggapan 

terhadap adanya tujuan. Berdasarkan pengertian tersebutdapat  diartikan  bahwa  motivasi  

menyebabkan  adanya  perubahan  energi  pada  diri seseorang yang ditandai dengan adanya rasa 

(feeling) yang dapat menentukan tingkah laku individu tersebut yang terdorong oleh adanya tujuan.  

 

Menurut  Nana  Sudjana  (2004:8)  mendefinisikan  prestasi  belajar  siswa  yaitu  kemampuan-

kemampuan  yang  dimiliki  siswa  setelah  ia  menerima  pengalaman  belajar.  Pembelajaran  yang  

telah  dilaksanakan  pada  akhirnya  bertujuan  untuk  melihat  prestasi  belajar  siswa.  prestasi  

belajar ini meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Prestasi  yang  diperoleh  siswa  dapat  

diukur  berdasarkan  perbedaan  perilaku  sebelum  dan  sesudah  belajar  dilakukan.  Nana  Syaodih  

(2009:  124-125) menyatakan “prestasi  belajar  merupakan  segala  perilaku  yang  dimiliki  siswa  

sebagai  akibat  dari  proses  belajar  yang  berlangsung di sekolah maupun  di luar sekolah yang 

bersifat kognitif, afektif dan  psikomotor yang sengaja maupun yang tidak disengaja”.  

 

Model secara harfiah berarti “bentuk”, dalam pemakaian secara umum model merupakan interpretasi 

terhadap hasil observasi dan pengukurannya yang diperoleh dari beberapa sistem. Sedangkan menurut 
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Agus Suprijono (2011: 45), model diartikan sebagai bentuk representasi akurat sebagai proses aktual 

yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu.  

 

Pengertian menurut Syaiful Sagala (2005: 175) sebagaimana dikutip oleh Indrawati dan Wanwan 

Setiawan (2009: 27), menge mukakan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik 

untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran 

dan guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Model pembelajaran 

ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun 

tutorial (Agus Suprijono, 2011: 46). 

 

Problem solving atau pemecahan masalah  merupakan  bagian  dari kurikulum  IPS  yang  sangat 

penting karena dalam pembelajaran maupun  penyelesainya,  siswa  dimungkinkan  memperoleh  

pengalaman mengunakan  pengetahuan  serta  keterampilan  yang  sudah  dimiliki  untuk diterapkan 

pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin. Melalui kegiatan ini aspek-aspek kemampuan 

matematik sangat penting seperti penerapan aturan pada masalah tidak  rutin,  penemuan  

penggeneralisasian,  komunikasi  matematik,  dan lain-lain dapat dikembangkan secara lebih namun 

demikian, kenyataan di lapangan menunjukan  bahwa  kegiatan  pemecahan  masalah  dalam  proses  

pembelajaran IPS  belum  dijadikan  sebgai  kegiatan  utama.  Padahal, di negara-negara maju seperti  

Amerika  Serikat  dan  Jepang  kegiatan  tersebut  dapat  dikatakan merupakan kegiatan pembelajaran 

IPS di sekolah. Selain itu, Suryadi dkk. (dalam Suherman, 1999:143) dalam surveynya tentang 

’current situation on matematics and science  education  in   Bandung’  yang  disponsori  oleh  JICA,  

antara  lain menemukan  bahwa  pemecahan  masalah  IPS  merupakan  salah  satu kegiatan yang  

dianggap  penting  baik  oleh  para  guru  maupun  oleh siswa  disemua  tingkat  mulai  dari  sekolah  

dasar  sampai  SMU.  Akan  tetapi,  hal tersebut  masih  dianggap  sebagai  bahan  yang  paling  sulit  

dalam  IPS  baik bagi siswa dalam mempelajarinya maupun bagi dalam mengajarkanya.  

 

Sebagaimana  tercantum  dalam  kurikulum  IPS  sekolah  bahwa tujuan  diberikan  IPS  antara  lain  

agar  siswa  mampu  menghadapi perubahan keadaan dunia yang sedang berkembang, melalui latihan 

bertindak atas dasar  pemikiran  logis,  rasional,  dan  kritis  cermat,  jujur,  dan  efektif.  Hal  ini, 

jelaslah  tuntutan  sangat  tinggi  yang  tidak  mungkin  bisa  dicapai  hanya  melalui hapalan,  latihan  

pengerjaan  tugas,  serta  proses  pembelajaran  belajar  untuk menjawab tuntutan yang demikian 

tinggi, maka perlu dikembangkan materi serta proses pembelajaranya  yang sesuai.  Berdasarkan  teori 

belajar  yang dikemukakan  

 

Keterampilan tingkat tinggi dapat dikembangkan melalui  pemecahan  masalah.  Hal  ini  dapat  

dipahami  sebab-sebab  pemecahan masalah  merupakan  paling  tinggi  dari  delapan  tipe  yang  

dikemukakan  Gagne, yaitu  signal  learning,  stimulus  respone  learning,  chaining,  view  

association, discrimination learning, concept learning, rule learning, dan Problem Solving. Problem 

Solving disebut  juga PBL (problem baesed learning) merupakan  pembelajaran  yang  berbasiskan  

masalah.  Pembelajaran  dalam  problem  solving masalah  ditempatkan  diawal  pembelajaran  ketika  

pembelaran  dimulai  guru memberipermasalahan kepada seluruh siswa, permasalahan dapat diajukan 

secara klasikal/individual  atau  kelompok.  (Windayana,  dkk  2006:24)  

 

Jenis permasalahan  dapat  berupa  masalah  tranlasi,  masalah  aplikasi,  masalah  proses, atau  

masalah  teka-teki,  tergantung  kompetensi  yang  ingin  dikembangkan  siswa. Ketika permasalahan 

diajukan, guru tidak memberitahukan strategi atau cara memecahkan  masalah  tersebut.  Kecuali 

apabila  guru  ingin  memberi  ketrampilan atau  strategi  pemecahan  masalah,  misalnya  strategi 
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pemecahan  masalah  dari Pyola.  Kebenaran  jawaban  tidak  menjadi  prioritas  utama  dalam  

pendekatan belajar  ini,  tetapi  tujuan  utamanya  adalah  agar  siswa  dapat  mengembangkan 

kemampuan-kemampuan  menggunakan  berbagai  cara  atau  strategi  memecahkan masalah  ini  

yang  akan  membuat  siswa  dapat  mengembangkan  potensi-potensi penting dalam dirinya.  

 

Menurut  Polya  (Windayana,  2006:61  )  solusi  soal    pemecahan  masalah IPS memuat empat 

langkah fase penyelesaian, yaitu memahami masalah, merencanakan  penyelesaian,  meyelesaikan  

masalah  sesuai  rencana,  dan melakukan  pengecekan  kembali  terhadap  semua  langkah  yang  

telah  dikerjakan. Fase  pertama  adalah  memahami  masalah.  Tanpa  adanya  pemahaman  terhadap 

masalah  yang  diberikan,  siswa  tidak  mungkin  mampu  menyelesaikan  masalah tersebut  dengan  

benar,  selanjutnya  mereka  harus  mampu  menyusun  rencana penyelesaian  masalah.  Kemampuan  

melakukan  fase  ini  sangat  tergantung  pada pemahaman  siswa  dalam  menyelesaikan  masalah.  

Pada  umumnya,  semakin bervariasi  pengalaman  mereka,  ada  kecenderungan  siswa  lebih  kreatif  

dalam menyusun  rencana  penyelesaian  suatu  masalah.  Jika  rencana  penyelesaian  suatu masalah  

telah  dibuat,  baik  secara  tertulis  atau  tidak,  selanjutnya  dilakukan penyelesaian  masalah  sesuai  

dengan  rencana  yang  paling  tepat.  Dan  langkah terakhir  dari  proses  penyelesaian  masalah  

menurut  Polya  adalah  melakukan pengecekan  atas  apa  yang  telah  dilakukan  mulai  dari  fase  

pertama  sampai  pada fase  penyelesaian  ketiga.  Dengan  cara  seperti  ini  maka  berbagai  

kesalahan  yang tidak  perlu  dapat  terkoreksi  kembali  sehingga  siswa  dapat  sampai  pada  

jawaban yang benar sesuai dengan masalah yang diberikan. 

 

Metode  problem  solving  (pemecahan  masalah)  atau  suatu  metode  dalam pendidikan  dan  

pengajaran  dengan  sejalan  melatih  anak-anak  (siswa)  untuk menghadapi masalah-masalah dari 

yang paling sederhana sampai kepada masalah yang  paling  rumit. Metode  ini  biasanya  

dikombinasikan dengan  metode  proyek,  dimana  anak  dihadapkan  pada  masalah-masalah,  

kemudian disuruh  memecahkan  sendiri  sampai  mendapatkan  pemecahannya  atau kesimpulannya 

(Roestiyah, 1986 : 82).  Hasbullah (Eka MR, 2008:15) berpendapat bahwa pemecahan masalah 

(Problem Solving)  sebagai  usaha  mencari  jalan  keluar  dari  suatu  kesulitan  mencapai  suatu 

tujuan yang tidak begitu saja segera dapat dicapai. Menurut Nasution masih dalam halaman  yang  

sama  berpendapat  bahwa  pemecahan  masalah  merupakan  suatu proses  mental  dan  intelektual  

dalam  menemukan  suatu  masalah  dan memecahkannya  berdasarkan  data  dan  informasi  yang  

akurat  sehingga  dapat diambil kesimpulan yang tepat dan benar.  

 

Metode pemecahan  masalah  (problem  solving)  adalah  penggunaan  metode dalam  kegiatan  

pembelajaran  dengan  jalan  melatih  siswa  menghadapi  berbagai masalah  baik  itu  masalah  

pribadi  atau  perorangan  maupun  masalah  kelompok untuk  dipecahkan  sendiri  atau  secara  

bersama-sama.  Orientasi  pembelajarannya adalah investigasi dan penemuan yang pada dasarnya 

adalah pemecahan masalah.  

 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMP dan MTs merupakan salah satu mata pelajaran 

yang wajib ditempuh oleh siswa SMP dan MTs sebagaimana yang diungkapkan oleh Sapriya (2009: 

12) bahwa IPS pada kurikulum sekolah (satuan pendidikan), pada hakikatnya merupakan mata 

pelajaran wajib sebagaimana dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 37 yang berbunyi bahwa kurikulum pendidikan dasar dan 

menengah wajib memuat ilmu pengetahuan sosial. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), 

sebagai mata pelajaran yang wajib ditempuh oleh peserta didik, merupakan mata pelajaran yang 

disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu Pembelajaran IPS yang disusun secara terpadu, 

memiliki tujuan agar peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada 
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bidang ilmu yang berkaitan. Oleh sebab itu, pembelajaran IPS di tingkat SMP dan MTs di Indonesia 

seharusnya menerapkan pembelajaran IPS secara terpadu.  

 

Hipotesis Tindakan   

Dengan pertimbangan dan merujuk kepada beberapa pendapat pakar di atas, disusunlah hipotesis 

tindakan sebagai berikut :  Diduga penerapan metode  Problem  Solving dapat meningkatkan proses, 

motivasi dan hasil belajar Siswa Kelas 9 E SMPN 1 Tulang Bawang Tengah Semester 1 Tahun 

Pelajaran 2019/2020  pada pembelajaran  Ilmu Pengetahuan Sosial  IPS Materi Perubahan Keruangan 

Dan Interaksi Antarruang Negara-Negara Asia & Benua Lainnya 

  

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di SMPN 6 Tulang Bawang Barat. Peneliti mengambil 

lokasi atau tempat tersebut dengan pertimbangan: Peneliti merupakan salah satu tenaga pengajar di 

lingkungan SMPN 6 Tulang Bawang Barat sehingga peneliti memperoleh kemudahan dalam 

perizinan. Subjek  peneliti  adalah  siswa  dari  peneliti  dan  adanya  kerjasama yang  baik  antara  

peneliti  dengan  siswa  kelas  9 E SMPN 6 Tulang Bawang Barat. Peneliti  menghendaki  suatu  

perubahan  progresif  dan  inovatif dalam  meningkatkan  kualitas  proses  pembelajaran  di  

lingkungan SMPN 6 Tulang Bawang Barat. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu pada 

bulan September 2019 sampai dengan Oktober 2019 sebanyak 2 siklus.  

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK 

ini, difokuskan pada masalah masalah yang terjadi di dalam kelas atau pada proses belajar mengajar. 

 

Berdasarkan jenis penelitian sebagaimana dipaparkan sebelumnya, rancangan atau desain PTK yang 

digunkan adalah menggunakan model PTK Kemmis & Mc. Taggart yang dalam alur penelitiannya 

yakni meliputi langkah-langkah : a. Perencanaan (plan) b. Melaksanakan tindkakan (act) c. 

Melaksanakan pengamaatan (observer) d. Mengadakan refleksi/ analisis (reflection) Sehingga 

penelitian ini merupakan siklus spiral, mulai dari perencanaan, Pelaksanaan tindakan, pengamatan 

untuk memodifikasi perencanaan, dan refleksi.  

 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMPN 1 Tulang Bawang Tengah Semester 1 Tahun 

Pelajaran 2019/2020  dengan  subjek  penelitian  adalah  siswa  kelas  9 E  yang berjumlah 36 siswa 

terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 20  siswa perempuan. 

 

HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Kondisi Awal 

Sebelum penelitian  tindakan  kelas  ini  dilaksanakan,  maka  peneliti mengambil data awal yang 

dijadikan sebagai bahan acuan atau perbandingan sebelum  dan  sesudah  dilaksanakan  tindakan  

adalah  dengan  mengambil  nilai formatif  siswa  serta  observasi  aktivitas  siswa.  Menindaklanjuti  

pembelajaran  yang  belum  maksimal/belum  dapat  meningkatkan hasil  belajar  membuat  peneliti  

membuat  rencana  tindakan  kelas  yang  ditujukan untuk  memperbaiki  pembelajaran.  PTK  yang  

peneliti  uji  ini  menggunakan penerapan  metode  problem  solving  dalam  pembelajaran  yang  

bertujuan  untuk meningkatkan hasil belajar siswa.  

 

Penjelasan mengenai aspek motivasi belajar yang dinilai menggunakan lembar observasi dengan 12 

indikator, yaitu perhatian siswa terhadap penjelasan guru, kerjasama dalam kelompok, kemampuan 

dalam mengungkap pendapat, memberi kesempatan berpendapat kepada teman dalam kelompok, 

mendengarkan dengan baik ketika teman berpendapat, membuat perencanaan dan pembagian kerja 
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yang matang, keputusan berdasarkan pertimbangan anggota lain, saling membantu dan menyelesaikan 

masalah, memperhatikan apa yang disampaikan guru, menanggapi pertanyaan dari guru dan 

menjawab pertanyaan dengan benar, dapat menjawab soal dengan benar dan memberikan alasan 

dengan tepat dan dapat mempraktikan materi pembelajaran.  

 

Pada studi awal dimana peneliti menggunakan metode pembelajaran klasikal, ternyata hasil 

ketuntasan belajar sangat mengecewakan, yaitu 13 siswa atau sebesar 36,11% yang tuntas belajar dari  

36 siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran. Upaya perbaikan yang dilakukan adalah 

menggukana   metode Problem Solving  akan  sangat  membantu  dalam  membangkitkan    motivasi  

belajar  siswa,  ini  terbukti  dari  hasil  belajar  yang  diberikan  pada  setiap  siklusnya  mengalami  

peningkatan di mana pada  siklus  I  nilai  rata-rata  yang  diperoleh  siswa  studi awal sebesar 63,47, 

pada siklus  I  nilai  rata-rata  yang  diperoleh  siswa  adalah  72,78 dan pada siklus II rata-rata nilai 

yang diperoleh siswa adalah 80,14  

 

Dalam pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Problem Solving dengan 

menggunakan media gambar siswa dapat terlibat dalam pembelajaran secara langsung, mandiri, lebih 

leluasa dan menyenangkan. Karena dalam pembelajaran, guru selalu mengaitkan materi dengan 

kehidupan nyata. Oleh sebab itu, siswa sangat tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, dengan 

perhatian terpusat ke depan kelas. Siswa diajarkan agar mampu mengaplikasikan pengetahuan yang 

diperoleh untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari melalui model 

pembelajaran Problem Solving. Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok sehingga kerja siswa 

menjadi lebih ringan.  Melalui model pembelajaran Problem Solving, guru lebih kreatif dalam 

memilih masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan sehari- hari dan mencari bagaimana 

pemecahan masalah tersebut. Jadi guru tidak harus banyak berceramah dan menjelaskan sejelas 

jelasnya mengenai materi melainkan mengajak siswa untuk menerapkan pengetahuannya itu. 

 

Proses pembelajaran pada siklus I merupakan pembelajaran IPS di kelas 9E SMPN 1 Tulang Bawang 

Tengah Semester 1 Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan menggunakan metode problem solving mulai 

diperkenalkan pada peserta didik dalam pembelajaran ini. Penerapan metode problem solving pada 

kegiatan pembelajaran siklus I kurang optimal, karena guru dan peserta didik lebih sering 

menggunakan pembelajaran dengan metode konvensional. Banyak siswa yang ramai sendiri pada saat 

pelajaran berlangsung. Guru juga harus memberikan motivasi agar peserta didik mau belajar di 

rumah, sehingga dapat menguasai materi dan mengungkapkan kepada guru tentang hal yang belum 

dipahami yang berkaitan dengan pelajaran. Pada proses pembelajaran, guru menerangkan materi IPS 

dengan menggunakan metode problem solving, peserta didik memperhatikan. Kemudian guru 

memberi permasalahan kepada peserta didik. Karena ini adalah pengalaman pertama peserta didik 

dalam menggunakan metode problem solving, maka guru berkeliling untuk memberikan bimbingan 

kepada kelompok yang mengalami kesulitan dalam menggunakan metode problem solving. Pada 

siklus ini masih banyak peserta didik yang menggantungkan teman sebangkunya dalam pembelajaran 

metode problem solving dan masih banyak juga peserta didik yang belum dapat mengondisikan waktu 

dengan baik, sehingga peserta didik merasa batas waktu yang diberikan oleh guru dalam kegiatan 

pembelajaran masih kurang. Hasil belajar peserta didik siklus I diperoleh dari tes akhir siklus I. Hasil 

pengamatan yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran pada siklus I   menunjukkan keberhasilan 

pembelajaran dengan menggunakan metode problem solving, hal ini ditunjukkan dengan 

meningkatnya hasil belajar peserta didik. Namun peningkatan hasil belajar ini belum memenuhi 

indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85%.  
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Pada proses pembelajaran yang terjadi, motivasi dan hasil belajar pada siklus I belum berhasil, masih 

banyak yang harus dibenahi. Setelah melakukan pengamatan terhadap semua tindakan pada 

pembelajaran siklus I, diperoleh hasil refleksi sebagai berikut:  Kerjasama peserta didik dalam 

kelompok masih kurang, masih banyak siswa yang tergantung dengan temannya dalam pembelajaran 

metode problem solving. Masih banyak siswa yang malu bertanya. Pengkondisian waktu belum tertata 

dengan baik, sehingga peserta didik merasa batas waktu yang diberikan kurang. Penjelasan yang 

diberikan oleh guru kepada peserta didik masih kurang, sehingga peserta didik belum cukup paham 

dengan materi yang diberikan.  

 

Dari hasil evaluasi pembelajaran tersebut, ada suatu tindakan yang dilakukan pada tahap berikutnya 

yaitu siklus II. Upaya untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik agar pembelajaran berhasil 

adalah dengan meningkatkan motivasi peserta didik sehingga dapat meningkatkan partisipasi anggota 

kelompok presentasi. 

 

Proses pembelajaran pada siklus II merupakan kelanjutan dari siklus I. Dalam kegiatan pembelajaran 

siklus II peserta didik sudah dapat memanfaatkan waktu dengan lebih baik, sehingga dalam 

menggunakan pembelajaran problem solving dapat berjalan dengan lancar. Peserta didik juga sudah 

berani bertanya, jika ada materi yang kurang paham. Dalam kegiatan pembelajaran pada siklus II, 

guru menjelaskan materi lanjutan dari materi siklus I dengan menggunakan metode problem solving. 

Proses tanya jawab antara peserta didik dengan guru sudah berjalan dengan lancar. Pada pembelajaran 

siklus II peserta didik sudah dapat mengkondisikan waktu dengan baik, sehingga peserta didik dapat 

memanfaatkan waktu yang diberikan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran dengan baik dan peserta 

didik juga semakin paham dalam menggunakan metode problem solving. Secara garis besar, 

pelaksanaan pada siklus II sudah berhasil. Hal ini berdasarkan pada hasil belajar siswa yang 

mengalami peningkatan dan telah mencapai ketuntasan belajar secara klasikal. Setelah melakukan 

pengamatan terhadap semua tindakan pembelajaran pada siklus II, diperoleh hasil refleksi sebagai 

berikut: Kerjasama peserta didik dalam kelompok sudah baik, sehingga dalam menggunakan metode 

problem solving bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada peserta didik yang ramai sendiri dan 

sudah banyak peserta didik yang berani berpendapat dan bertanya pada guru. Guru sudah mampu 

mengelola waktu lebih baik dan efisien. Hasil belajar peserta didik sudah mencapai indikator 

keberhasilan yang sudah ditetapkan. 

 

Proses pembelajaran IPS berjalan dengan lancar, meski aspek materi yang diberikan sulit untuk 

dikaitkan dengan kehidupan sekitar dan harus mendapatkan penjelasan yang jelas dari guru. Guru 

harus pintar menarik perhatian peserta didik, sehingga peserta didik aktif dalam melaksanakan diskusi 

dan mau mengungkapkan ketidaktahuannya mengenai materi tersebut, sehingga proses pembelajaran 

berjalan dengan lancar. Dengan metode problem solving dapat meningkatkan rasa percaya diri dan 

cara berpikir siswa selain itu metode problem solving terbukti dapat meningkatkan hasil belajar dan 

mengembangkan ketrampilan siswa dalam bekerjasama, berinteraksi dari latar belakang cara berpikir 

yang berbeda untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dikerjakan secara bersama sehingga 

dapat membangun motivasi belajar pada siswa dan pada akhirnya berpengaruh terhadap hasil 

belajarnya. Dari penelitian yang telah dilakukan ini, hasil belajar siswa mengalami peningkatan setiap 

siklus. Dengan demikian, penerapan metode problem solving pada pembelajaran IPS, sebagai salah 

satu alternatif untuk mengatasi permasalahan pembelajaran IPS di kelas 9 E SMPN 1 Tulang Bawang 

Tengah Semester 1 Tahun Pelajaran 2019/2020. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan temuan-temuan yang didapatkan peneliti selama proses perbaikan 

pembelajaran  yang dilaksanakan dalam dua siklus, dapat disimpulkan bahwa: Proses perbaikan 

tindak mengajar yang dilakukan oleh guru setelah dikenakan tindakan melalui penerapan metode 

pembelajaran problem solving  yaitu, guru bertindak sebagai fasilitator dan tidak mendominasi 

kegiatan pembelajaran, sehingga siswa dituntut untuk mengembangkan kemampuannya sendiri. Guru 

mendorong siswa untuk lebih aktif dan termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Penerapan 

metode pembelajaran problem solving dalam kegiatan pembelajaran akan menambah variasi model 

pembelajaran yang diterapkan di sekolah sehingga dapat menarik perhatian siswa dan membuat siswa 

lebih aktif serta mandiri dalam mengikuti proses pembelajaran. Penggunaan metode problem solving 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dapat meningkatkan motivasi siswa. Hal ini terindikasi dari 

peningkatan motivasi belajar menunjukkan peningkatan dari 15 siswa atau 41,67% pada studi awal 

menjadi 30 siswa atau 83,33%  pada siklus pertama dan  36 siswa atau 100% pada siklus terakhir.  

Penggunaan metode problem solving pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial materi Perubahan 

keruangan dan interaksi antarruang negara-negara Asia & benua lainnya dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Hal tersebut dibuktikan oleh kenaikan rata-rata hasil belajar studi awal sebesar 63,47 

pada siklus  I  nilai  rata-rata  yang  diperoleh  siswa  adalah  72,78 dan pada siklus II rata-rata nilai 

yang diperoleh siswa adalah 80,14 pada akhir siklus kedua serta didukung dengan peningkatan 

ketuntasan belajar pada keadaan awal sebanyak 13 siswa (36,11%), setelah dilaksanakan perbaikan 

dengan penerapan penerapan penerapan metode pemecahan masalah (problem solving) pada siklus I 

meningkat menjadi 25 siswa atau 69,44% dan pada siklus II meningkat kembali menjadi 33 siswa 

atau 91,67%.  Dari perolehan angka-angka di atas dapat disimpulan bahwa pada siklus kedua, proses 

pelaksanaan perbaikan pembelajaran dinyatakan berhasil dan tuntas pada siklus kedua. 

 

Saran   

Bertolak dari pembahasan-pembahasan di atas dan hasil tindakan yang, dilakukan maka terdapat 

beberapa kendala dalam pembelajaran, untuk itu melalui kesempatan ini disarankan beberapa hal 

yakni:  Bagi Siswa, siswa agar selalu mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru sehingga 

dapat lebih mudah memahami materi. Saat kegiatan diskusi kelompok berlangsung harus aktif 

berpartisipasi berdiskusi dengan teman. Jika belum paham dengan materi, sebaiknya bertanya kepada 

guru. Selain itu siswa harus cermat, tekun dan teliti dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh 

guru. Meskipun siswa sudah mendapatkan peningkatan aktivitas belajar dengan menggunakan model 

pembelajaran Problem solving, namun alangkah baiknya jika siswa senantiasa meningkatkan pula 

kemampuan belajarnya yaitu baik dari buku paket maupun mencari informasi dari sumber lainnya 

seperti televisi, surat kabar, internet dan sebagainya, yang akan lebih membantu dalam meningkatkan 

pemahaman belajar terhadap pembelajaran khususnya pembelajaran IPS. 

 

Bagi Guru, guru yang sudah memahami model pembelajaran kooperatif tipe 

Problem solving dapat membagi pengetahuannya kepada guru yang lain, sehingga guru di sekolah 

tersebut dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Problem solving. Guru sebelum 

melaksanakan perannya, perlu mempersiapkan segala sesuatu secara matang, agar pelaksanaan 

pembelajaran bisa berhasil dengan baik dan optimal. Upaya meningkatkan hasil belajar, guru 

hendaknya lebih sering melatih siswa dengan berbagai metode, model pengajaran, walau dalam taraf 

yang sederhana, dimana siswa nantinya dapat menemukan pengetahuan baru, konsep dan 

keterampilan, sehingga siswa berhasil atau mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hendaknya guru menerapkan metode problem 

solving dan menguasai kondisi kelas agar tidak gaduh selama proses pembelajaran. Melalui penerapan 
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strategi ini diharapkan proses pembelajaran akan lebih menarik, menyenangkan, dan siswa akan lebih 

aktif selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. 

 

Bagi sekolah, Pihak sekolah sebaiknya selalu memfasilitasi siswa dalam kegiatan pembelajaran 

sehingga bakat atau potensi siswa dapat berkembang dan selalu berusaha meningkatkan mutu kualitas 

sekolah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hendaknya kepala sekolah 

menindaklanjuti penerapan metode problem solving dalam proses pembelajaran. Kepala sekolah 

menganjurkan kepada guru untuk menerapkan strategi tersebut dalam kegiatan belajar mengajar..  
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ABSTRACT 

The collection of textbooks is designated as a mandatory textbook owned by an educational institution, therefore textbooks 

are one of the intermediaries or media in learning activities. One of the uses of the collection of textbooks is as a learning 

resource for students and teaching materials for teachers. This writing aims to determine the extent of the benefits of 

textbooks as learning resources in the library of SMAN 5 Bandar Lampung. Data collection techniques in this final project 

are done by observation, interviews, and documentation. The results show that the utilization of the collection of textbooks 

as a learning resource for class XI in the library of SMAN 5 Bandar Lampung has not been used optimally. This is 

evidenced in its application from several aspects of the benefits of using textbooks in the success of learning activities only 

in terms of educational and recreational aspects, while informative and research aspects have not been applied and utilized. 

A supporting factor in the use of a collection of textbooks is that textbooks are lent free of charge by the library. The 

obstacle faced in the utilization of the textbooks is that there are several collections of textbooks that are not the same as the 

number of students, this causes some students who do not get the complete textbooks. 

Key Word: Utilization, Text Books, Learning Resources, School Libraries. 

 

ABSTRAK  

Koleksi buku teks pelajaran ditetapkan sebagai buku teks wajib yang dimiliki pada suatu lembaga pendidikan, 

maka dari itu buku teks pelajaran menjadi salah satu perantara atau media dalam kegiatan pembelajaran. Salah 

satu pemanfaatan dari koleksi buku teks pelajaran adalah sebagai sumber belajar bagi siswa dan bahan ajar bagi 

guru. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana manfat buku teks pelajaran sebagi sumber belajar di 

perpustakaan SMAN 5 Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data dalam tugas akhir ini dilakukan dengan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penulisan menunjukkan bahwa pemanfaatan koleksi buku teks 

pelajaran sebagai sumber belajar kelas XI di perpustakaan SMAN 5 Bandar Lampung belum dimanfaatkan 

secara optimal. Hal ini dibuktikan pada penerapannya dari beberapa aspek manfaat penggunaan buku teks 

pelajaran dalam keberhasilan kegiatan pembelajaran hanya dari segi aspek edukatif dan aspek rekreasi, 

sedangkan aspek informatif dan riset masih belum diterapkan dan dimanfaatkan. Faktor pendukung pada 

penggunaan koleksi buku teks pelajaran adalah buku teks pelajaran dipinjamkan secara gratis oleh 

perpustakaan. Kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan buku teks pelajaran tersebut adalah ada beberapa 

koleksi buku teks pelajaran tidak sama dengan jumlah siswa, hal ini menyebabkan ada beberapa siswa yang 

tidak mendapatkan  buku teks pelajaran secara lengkap. 

Kata Kunci: Pemanfaatan, Buku Teks Pelajaran, Sumber Belajar, Perpustakaan Sekolah. 

 

 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan disebutkan bahwa 

perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam 

secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, 

pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi pemustaka. Dalam memenuhi semua kebutuhan tersebut, 
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perpustakaan sebagai sebuah organisasi dan lembaga/instusi dituntut untuk menyediakan berbagai 

sumber informasi kepada penggunannya. Keberhasilan aktifitas pendidikan perlu didukung berbagai 

fasilitas penunjang siswa, seperti perpustakaan sekolah. Menurut Ibrahim Bafadal (2005:4) 

perpustakaan sekolah adalah "perpustakaan yang diselenggarakan di sekolah guna menunjang 

program belajar mengajar di lembaga pendidikan formal tingkat sekolah baik sekolah dasar maupun 

sekolah menengah, baik sekolah umum maupun sekolah lanjutan". 

 

Perpustakaan sekolah sebagai sarana untuk menunjang proses kegiatan pembelajaran bagi siswa 

secara mandiri. Adanya perpustakaan sekolah tentunya mampu memenuhi kebutuhan informasi yang 

bermanfaat bagi masyarakat di lingkungan sekolah tersebut, khususnya bagi guru dan murid. Maka 

dari itu, perpustakaan harus mampu memenuhi kebutuhan pemustaka dengan tersedianya berbagai 

macam koleksi bahan pustaka yang dapat membantu proses pembelajaran. Tanpa adanya koleksi yang 

memadai perpustakaan tidak akan dapat memberikan layanan yang baik kepada penggunanya. 

 

Belajar merupakan komponen bagi siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dalam proses 

pendidikan di sekolah. Menurut AECT (1998: 8) mengemukakan sumber belajar adalah "semua (data, 

orang, sesuatu) yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun 

terkombinasi yang biasanya untuk mempermudah mendapatkan pengetahuan secara informal, sumber 

belajar tersebut meliputi: pesan, orang, bahan, teknik, latar". Yang dimaksud sumber belajar tersebut 

adalah perantara yang digunakan untuk memahami sesuatu dalam proses pembelajaran. Salah satu 

bahan sumber belajar yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah buku teks. 

 

Menurut Masnur Muslich (2010:50), buku teks adalah "buku yang berisi uraian bahan tentang mata 

pelajaran atau bidang studi tertentu, yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan 

tujuan tertentu, orientasi pembelajaran, dan perkembangan siswa untuk diasimilasikan". Buku teks 

tersedia ilustrasi dan latihan siswa sebagai aktivitas dalam menilai keberhasilan seseorang selama 

proses pembelajaran. Penggunaan buku teks harus berdasarkan pada kurikulum yang berlaku agar tidak 

terjadi ketimpangan dalam pemahaman materi. Buku teks pelajaran berfungsi untuk mendukung guru 

dan siswa selama proses pembelajaran mampu membentuk siswa dalam mencapai pola belajar yang 

mandiri. 

 

Koleksi di perpustakaan SMAN 5 Bandar Lampung yang masuk ke data SLiMS terdiri dari 912 judul 

dan 23.224 eksemplar. Koleksi tersebut berupa koleksi buku teks pelajaran dan koleksi referensi 

(kamus, karya ilmiah, dan ensiklopedi). Koleksi perpustakaan SMAN 5 Bandar Lampung lebih 

banyak tersedia buku teks pelajaran dibandingkan dengan koleksi referensinya. Koleksi buku teks 

pelajaran di perpustakaan SMAN 5 Bandar Lampung terbagi menjadi 2 jurusan yaitu pertama koleksi 

buku teks pelajaran untuk jurusan MIPA dan kedua koleksi buku teks pelajaran untuk jurusan IPS. 

Sistem pembagian buku teks pelajaran di perpustakaan SMAN 5 Bandar Lampung terbagi menjadi 

dua yaitu siswa yang mendapatkan semua buku teks pelajaran dan siswa yang tidak mendapatkan 

beberapa buku teks pelajaran tersebut. 

 

Pembagian buku teks kepada siswa baik buku teks pelajaran wajib sesuai jurusan, buku teks pelajaran 

umum, dibagikan berdasarkan jumlah buku yang tersedia dengan jumlah siswa yang terdaftar, hal ini 

dapat dilihat dari data pembagian buku paket siswa. Tetapi, ada beberapa buku teks pelajaran yang 

tidak sama dengan jumlah buku yang tersedia di perpustakaan dengan jumlah siswa. 

 

Jika buku teks pelajaran yang tersedia di perpustakaan tidak sesuai dengan jumlah siswa, maka buku 

tersebut dibagikan kepada siswa secara bergantian pada setiap semester I dan II. Bagi siswa yang 
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tidak mendapatkan buku teks pelajaran tersebut di semester I ataupun II siswa dapat meminjam buku 

teks pelajaran tersebut ke perpustakaan. Jika tidak tersedia eksemplar pada buku teks pelajaran 

tersebut di perpustakaan siswa tersebut menggunakan cara dengan meminjam buku ke temannya dan 

membeli buku teks pelajaran tersebut di toko buku atau toko online shop. Tetapi yang terjadi pada 

siswa SMAN 5 Bandar Lampung yang tidak mendapatkan buku teks pelajaran hanya beberapa siswa 

yang meminjam buku teks pelajaran di perpustakaan, beberapa membeli buku teks pelajaran di toko 

buku atau di toko online shop, dan sebagian siswa lainnya meminjam buku teks pelajaran dengan 

siswa yang telah meminjam buku teks pelajaran di perpustakaan. 

 

Pemanfaatan koleksi perpustakaan menurut Ibrahim Bafadal (2009: 6) melalui perpustakaan sekolah 

diharapkan siswa dalam menggunakan koleksi buku di perpustakaan sekolah akan memperoleh 

beberapa aspek manfaat koleksi buku, seperti: Manfaat aspek edukatif, Manfaat aspek informatif, 

Manfaat aspek rekreasi, dan Manfaat aspek riset atau penelitian. Tetapi penerapan yang dilakukan di 

perpustakaan SMAN 5 Bandar Lampung dalam memanfaatkan koleksi perpustakaan terutama dalam 

buku teks pelajaran di SMAN 5 Bandar Lampung terdiri dari manfaat aspek edukatif dan manfaat 

aspek rekreasi. Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadikan landasan dasar penulis untuk 

melakukan penelitian ini tentang Pemanfaatan Koleksi Buku Teks Pelajaran Pada Perpustakaan SMA 

Negeri 5 Bandar Lampung Sebagai Sumber Belajar Bagi Siswa Kelas XI. 

 

METODE 

Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus 

Metode studi kasus secara umum menurut Craswell (2015: 208) adalah "pendekatan kualitatif yang 

penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, beragam sistem terbatas untuk pengumpulan data 

yang detail dan mendalam serta melibatkan beragam sumber informasi dan melaporkan deskripsi 

kasus dan tema kasus". Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

 

Menurut Sugiyono (2016: 145) observasi merupakan teknik pengolahan data yang mempunyai ciri 

yang spesifik atau khusus bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi merupakan suatu 

teknik untuk mengumpulkan informasi dengan melalui pengamatan secara langsung yang dilakukan 

oleh penulis di perpustakaan SMAN 5 Bandar Lampung. 

 

Menurut Sugiyono (2010: 226) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontrusikan makna dalam suatu topik tertentu. salah 

satu teknik pengumpulan data yang lain. Dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab secara langsung 

kepada 1 pustakawan, 1 guru, dan 2 siswa jurusan MIPA dan IPS di SMAN 5 Bandar Lampung. 

 

Menurut Sugiyono (2019: 476) merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data dan 

informasi dalam bentuk buku, arsip dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta 

keterangan yang dapat mendukung suatu penelitian tersebut. Dokumentasi yang dilakukan penulis 

adalah dengan mengambil gambar, arsip, dan dokumen. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengambilan data pada riset ini melalui wawancara dan observasi yang dilakukan kepada 4 

narasumber diantaranya adalah pustakawan, guru yang mengajar mata pelajaran matematika dan siswa 

SMAN 5 Bandar Lampung. Data penelitian digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian 

yang berkaitan dengan Pemanfaatan Koleksi Buku Teks Pelajaran Pada Perpustakaan SMA Negeri 5 

Bandar Lampung Sebagai Sumber Belajar Bagi Siswa Kelas XI. 
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis, bahwa pemanfaatan koleksi 

buku teks pelajaran sebagai sumber belajar tahun ajaran 2021/2022 di SMAN 5 Bandar Lampung 

kurang baik. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada guru yang mengajar mata pelajaran 

Matematika wajib dan Matematika peminatan di SMAN 5 Bandar Lampung oleh ibu Iga Apriliana 

Mahardika, S.Pd mengatakan bahwa: "Menurut saya manfaat buku teks pelajaran dalam proses 

pembelajaran di kelas sebagai perantara ketika mengajar dan buku teks pelajaran sebagai buku 

pedoman materi apa yang harus diajarkan atau dipelajari oleh siswa. Selain itu, bagi siswa adalah 

sebagai salah satu sumber belajar untuk siswa dan menunjang keberhasilan dalam kegiatan 

pembelajaran dikelas ataupun untuk siswa belajar mandiri di rumah. Tetapi, untuk mata pelajaran 

matematika wajib ada beberapa materi yang saya sampaikan tidak menggunakan buku teks pelajaran 

yang dipinjamkan oleh perpustakaan karena isinya kurang lengkap". 

 

Manfaat koleksi perpustakaan menurut Ibrahim Bafadal (2009: 6) melalui perpustakaan sekolah 

diharapkan siswa dalam menggunakan koleksi buku di perpustakaan sekolah akan memperoleh 

beberapa aspek manfaat koleksi buku, seperti: Manfaat aspek edukatif, Manfaat aspek informatif, 

Manfaat aspek rekreasi, Manfaat aspek riset atau penelitian. Tetapi, yang terjadi di perpustakaan 

SMAN 5 Bandar Lampung pemanfaatan koleksi perpustakaan terutama dalam buku teks pelajaran di 

SMAN 5 Bandar Lampung hanya dari manfaat aspek edukatif dan manfaat aspek rekreasi. 

 

Manfaat dari aspek edukatif adalah perpustakaan sekolah tersedia buku-buku baik buku-buku fiksi 

maupun non fiksi. Adanya buku-buku tersebut dapat membiasakan siswa belajar secara mandiri. Jadi 

penerapan dari aspek edukatif yang dilakukan di perpustakaan SMAN 5 Bandar Lampung misalnya 

seperti beberapa siswa yang tidak mendapatkan buku teks pelajaran secara lengkap siswa tersebut 

membaca dan meminjam buku teks pelajaran tersebut di perpustakaan. Dengan begitu siswa bisa 

menggunakan buku teks pelajaran sebagai sumber belajar bagi siswa untuk melatih dan mengetahui 

sejauh mana siswa telah menguasai materi yang diajarkan oleh guru. Selain buku teks pelajaran siswa 

juga meminjam buku lainnya sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan mata pelajaran 

contohnya buku Brainly atau buku-buku latihan soal yang sering dipinjam oleh siswa. penerapannya 

bagi guru adalah memanfaatkan koleksi di perpustakaan untuk meminjam buku teks pelajaran sebagai 

bahan ajar. 

 

Manfaat dari aspek rekreasi pada perpustakaan dapat diartikan sebagai fungsi menghibur dan sebagai 

tempat mengisi waktu luang. Penerapan dari aspek rekreasi yang dilakukan di perpustakaan SMAN 5 

Bandar Lampung adalah ketika jadwal mata pelajaran pendidikan agama islam sedang berlangsung di 

dalam kelas, siswa yang tidak beragama islam dapat keluar kelas untuk tidak mengikuti kegiatan 

pembelajaran tersebut. Dengan alasan tersebut atau alasan hanya sekedar untuk mengisi waktu 

luangnya untuk berkunjung ke perpustakaan, dari beberapa siswa tersebut ada yang membaca koleksi 

bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan, beberapa siswa membaca dan mengerjakan tugas di 

perpustakaan, dan beberapa siswa lainnya memanfatkan fasilitas wifi baik secara berkelompok 

ataupun secara individu. 

 

Menurut penjabaran Andi Prastowo (2012: 122-134) mengenai jenis-jenis koleksi bahan pustaka yang 

harus tersedia di perpustakaan sekolah dikelompokan menjadi empat, yaitu: koleksi buku, koleksi 

bahan cetakan bukan buku, koleksi alat peraga, dan koleksi bahan pandang dengar. Sedangkan 

koleksi bahan pustaka yang terdapat di perpustakaan SMAN 5 Bandar Lampung yang terdiri dari 

koleksi referensi (kamus, karya ilmiah dan ensiklopedi), koleksi buku (buku-buku panduan latihan 

soal untuk olimpiade dan buku teks pelajaran) dan tidak memiliki koleksi terbitan berkala dan koleksi 

bahan pandang dengar. Dari jumlah koleksi perpustakaan tersebut koleksi yang lebih banyak judul dan 
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eksemplarnya adalah koleksi buku teks pelajaran. Koleksi buku teks pelajaran yang terhitung tahun 

ajaran 2021/2022 berjumlah sekitar 5.272 buku teks pelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013. 

 

Dari kedua jurusan di SMAN 5 Bandar Lampung koleksi buku teks pelajaran yang paling banyak 

adalah koleksi buku teks pelajaran pada jurusan MIPA, dikarenakan mata pelajaran pada jurusan 

MIPA lebih banyak dibandingkan jurusan IPS. Buku mata pelajaran umum yang dipakai dari kedua 

jurusan tersebut sama yang membedakan hanyalah buku mata pelajaran wajib dari masing- masing 

jurusan. Buku teks pelajaran wajib untuk jurusan MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) 

terdiri dari Fisika Penerbit Kemendikbud Kurikulum 2013, Kimia Penerbit Tiga Serangkai, Kimia 

Penerbit Erlangga, Matematika Tiga Serangkai, Biologi Penerbit Kemendikbud Kurikulum 2013, dan 

Biologi Penerbit Tiga Serangkai. Sedangkan buku mata pelajaran untuk jurusan Sejarah Penerbit 

Kemendikbud Kurikulum 2013, Sejarah Penerbit Erlangga, Sejarah Penerbit Mediatama, Geografi 

Penerbit Kemendikbud Kurikulum 2013, Sosiologi Penerbit Kemendikbud Kurikulum 2013, dan 

Ekonomi Penerbit Kemendikbud Kurikulum 2013. 

 

Menurut Yuyu Yulia (2003:43) ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh koleksi 

bahan pustaka, seperti: pembelian, tukar menukar, hadiah/sumbangan, titipan, dan terbitan sendiri. 

Pada perpustakaan SMAN 5 Bandar Lampung kegiatan dalam memperoleh pengadaan koleksi buku 

teks pelajaran hanya dilakukan dengan cara pembelian yaitu pemesanan langsung kepada penerbit 

yang dikelola oleh Kemendikbud secara online melalui website https://siplah.kemdikbud.go.id/. 

Pengadaan keleksi buku teks pelajaran di perpustakaan SMAN 5 Bandar Lampung ini menggunakan 

anggaran BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Sesuai amanat Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020 

Tentang Pedoman PBJ oleh Satuan Pendidikan, Satuan Pendidikan wajib melakukan belanja melalui 

SIPLah untuk seluruh sumber dana. 

 

SIPLah adalah inovasi dalam pengadaan barang/jasa Satuan Pendidikan untuk meningkatkan 

transparansi dan kemudahan bagi Satuan Pendidikan (Satdik) dalam administrasi dan pelaporan serta 

bagi UMKM untuk turut serta hadir sebagai penyedia barang dan jasa di SIPLah. Pembelian melalui 

SIPLah hanya bisa dilakukan oleh pihak sekolah pada bagian operator SMAN 5 Bandar Lampung. 

berikut cara belanja buku teks pelajaran melalui SIPLah, yaitu: login akun dapodik (Data Pokok 

Pendidikan) yang sudah diberikan oleh Kemendikbud 

 

Berdasarkan hasil hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pustakawan di perpustakaan 

SMAN 5 Bandar Lampung oleh ibu Desmalia Dharmawati, A.Md mengatakan bahwa: "Tahapan 

pertama yang dilakukan itu adalah data siswa sudah diberikan oleh wakil kepala sekolah kemudian 

pemberian nomor sesuai urutan dan masukkan nomor ke data pengambilan buku paket sesuai dengan 

absen siswa dimulai dari MIPA 1 – MIPA 6 dan IPS 1- IPS 4. Lalu saat pembagian buku ada jadwal 

untuk mengambil buku setiap kelas. Saat pengambilan buku siswa juga harus menyebutkan nomor 

yang sudah tertera dibawah/diatas bagian buku kemudian siswa menandatangani absen tersebut 

sebagai tanda bahwa siswa tersebut sudah mengambil buku teks pelajaran". Dari hasil wawancara 

yang diperoleh dari pustakawan SMAN 5 Bandar Lampung dijelaskan ada beberapa tahapan sebelum 

dibagikan kepada siswa. Tahapan itu sebagai berikut: Membuat tabel dalam format microsoft excel 

dan beri judul daftar hadir perkelas kemudian print misalnya seperti Daftar Hadir Pengambilan Buku 

Paket Kelas XI MIPA 1 Perpustakaan SMA Negeri 5 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2021-2022 yang 

terdiri dari nomor, absen siswa, nomor buku, jumlah buku yang diterima, dan terakhir untuk tanda 

tangan siswa tersebut, dan sekaligus memberikan nomor. Pemberian nomor ditentukan oleh 

pustakawan dan diberikan secara acak. Sesudah pemberian nomor di komputer, kemudian tulis nomor 

tersebut di buku cetak pelajaran dibagian bawah/atas/samping buku. Penulisan nomor harus sama 

https://siplah.kemdikbud.go.id/
https://siplah.kemdikbud.go.id/
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dengan yang sudah tercatat di data. Setelah itu buku teks pelajaran disusun sesuai dengan mata 

pelajaran untuk jurusan IPA dan mata pelajaran untuk IPS dan dikelompokkan, lalu diikat agar tidak 

berantakan dan mudah dibawa oleh siswa. Cetak absen kelas untuk tanda tangan siswa dan buat 

jadwal pembagian buku perkelas. Misalnya seperti sudah terjadwal pada hari senin bahwa siswa dari 

kelas XI IPA 1 untuk mengambil buku di perpustakaan. Saat pembagian buku sebelum buku teks 

tersebut ditangan siswa jangan lupa untuk di cek kembali nama siswa dengan nomor yang sudah di 

tentukan pada buku teks pelajaran. Kemudian siswa harus tanda tangan di kertas yang sudah 

disediakan. 

 

Sistem pembagian buku teks pelajaran tahun ajaran 2021/2022 di perpustakaan SMAN 5 Bandar 

Lampung terbagi menjadi dua yaitu siswa yang mendapatkan semua buku teks pelajaran secara 

lengkap dan siswa yang tidak mendapatkan beberapa buku teks pelajaran secara tidak lengkap. Jika 

buku teks pelajaran yang tersedia di perpustakaan tidak sesuai dengan jumlah siswa, maka buku 

tersebut dibagikan kepada siswa secara bergantian pada setiap semester I dan II. Misalnya seperti 

pada semester I Eni Veronisa mendapatkan buku Seni Budaya Semester I, sedangkan Gita Maharani 

tidak mendapatkan buku teks pelajaran tersebut. Maka, pada semester II Gita Maharani mendapatkan 

buku Seni Budaya Semester II, sedangkan Eni Veronisa tidak mendapatkan buku teks pelajaran Seni 

Budaya Semester II. Bagi siswa SMAN 5 Bandar Lampung yang tidak mendapatkan buku teks 

pelajaran secara lengkap baik di semester I atupun 2, siswa tersebut meminjam buku teks pelajaran di 

perpustakaan, beberapa membeli buku teks pelajaran di toko buku atau di toko online shop, dan 

sebagian siswa lainnya meminjam buku teks pelajaran dengan siswa yang telah meminjam buku teks 

pelajaran di perpustakaan. 

 

Beberapa siswa kelas XI yang tidak mendapatkan buku teks pelajaran secara tidak lengkap. 

Maksudnya secara tidak lengkap adalah ada beberapa buku teks pelajaran yang tersedia di 

perpustakaan yang untuk dibagikan ke siswa tidak sama dengan jumlah siswa kelas XI. Hal ini 

disebabkan beberapa faktor atau alasan yang mempengaruhi siswa tidak mendapatkan koleksi buku 

teks pelajaran tersebut secara tidak lengkap, yaitu: (a.) Kerusakan buku teks pelajaran yang 

dipinjamkan oleh perpustakaan SMAN 5 Bandar Lampung kepada siswa akan dikembalikan ada 

beberapa buku teks pelajaran tersebut yang mengalami kerusakan. Kerusakan pada buku teks pelajaran 

tersebut misalnya seperti lepas kulit/cover pada buku teks pelajaran dan lepas beberapa isi bagian 

buku tek pelajaran. Karena banyak sekali kerusakan pada buku teks pelajaran yang mengalami seperti 

itu pada saat pengembalian buku teks pelajaran, maka siswa tersebut yang harus memperbaikinya; 

(b.) beberapa buku teks pelajaran tersebut hilang. Buku teks pelajaran yang hilang, harus diganti 

dengan buku teks pelajaran yang sama dengan buku teks pelajaran tersebut yang hilang. 

 

Koleksi buku teks pelajaran banyak digunakan dan dimanfaatkan oleh siswa dan guru, maka dari hasil 

wawancara yang dilakukan penulis kepada siswa oleh Azizah Dharma mengatakan bahwa: "Menurut 

saya faktor penggunaan buku teks pelajaran sebagai sumber belajar yaitu: buku teks pelajaran mudah 

didapat dan dipinjamkan secara gratis oleh pihak sekolah, penjelasan meteri dari buku teks pelajaran 

efisien dan tepat sasaran, buku teks pelajaran menjadi tolak ukur bagi guru dalam kegiatan belajar 

mengajar". faktor pendukung penggunaan koleksi buku teks pelajaran dapat disimpulkan sebagai 

berikut: Mudahnya dalam mendapatkan buku teks pelajaran, dikarenakan koleksi buku teks pelajaran 

tersebut didapat dan dipinjamkan secara gratis oleh pihak perpustakaan sekolah. Buku teks pelajaran 

sesuai kebutuhan untuk pendidik dan peserta didik dalam keberhasilan kegiatan pembelajaran. 

Penjelasan materi dari buku teks pelajaran efisien dan tepat sasaran. Karena buku teks pelajaran 

biasanya didapat langsung dari pihak dinas pendidikan sehingga pastinya sesuai dengan kurikulum 

yang diberlakukan. Buku teks pelajaran menjadi tolak ukur/pedoman bagi guru dalam kegiatan belajar 
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mengajar. Buku teks pelajaran bagi guru juga membantu dalam memberikan soal, karena tidak perlu 

menuliskannya kembali ke papan tulis cukup menyebutkan halaman buku teks pelajaran tersebut. 

 

Berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam penggunaan buku teks pelajaran sebagai sumber 

belajar siswa adalah sebagai berikut: Manfaat koleksi perpustakaan dilihat dari beberapa aspek yaitu: 

aspek edukatif, aspek informatif, aspek rekreasi, dan aspek riset/penelitian. Tetapi penerapan yang 

dilakukan di perpustakaan SMAN 5 Bandar Lampung hanya terjadi aspek edukatif dan aspek 

rekreasi. Kuantitas buku yang belum mencukupi keseluruhan dari siswa SMAN 5 Bandar Lampung 

terutama pada siswa kelas XI. Maksdunya adalah terdapat beberapa judul buku teks pelajaran yang 

kurang jumlah eksemplarnya dengan jumlah siswa. Kurangnya tenaga kerja atau sumber daya 

manusia (SDM) dalam membantu mengelola koleksi buku teks pelajaran di perpustakaan SMAN 5 

Bandar Lampung pada saat proses pembagian buku teks pelajaran kepada siswa dan proses 

pengembalian buku teks pelajaran. 

 

Pemberian nomor pada buku teks pelajaran membuat buku teks pelajaran menjadi kotor. Selain itu, 

membuat proses pembagian dan pengembalian buku teks pelajaran lebih rumit. Bagi guru isi buku 

atau pembahasan materi di dalam buku teks pelajaran ada beberapa yang kurang lengkap dan kurang 

banyak untuk penjelasannya. Buku teks pelajaran tersebut adalah buku mata pelajaran metematika 

wajib dari penerbit tiga serangkai dan buku mata pelajaran biologi dari penerbit tiga serangkai. 

Sedangkan bagi siswa ada beberapa isi dalam buku teks pelajaran tidak ada penjelasannya/caranya dan 

contohnya untuk menjawab latihan soal yang diberikan oleh guru. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan dalam bab sebelumnya dengan 

wawancara terhadap pustakawan, guru, dan siswa di perpustakaan SMAN 5 Bandar Lampung 

mengenai pemanfaatan buku teks pelajaran sebagai sumber belajar siswa kelas XI di perpustakaan 

SMAN 5 Bandar Lampung tahun ajaran 2021/2022 di SMAN 5 Bandar Lampung kurang baik. 

Manfaat koleksi perpustakaan sekolah diharapkan siswa dapat menggunakan koleksi buku buku teks 

pelajaran akan memperoleh beberapa aspek seperti: Manfaat aspek edukatif, Manfaat aspek informatif, 

Manfaat aspek rekreasi, Manfaat aspek riset atau penelitian. Tetapi, yang terjadi di perpustakaan 

SMAN 5 Bandar Lampung pemanfaatan koleksi perpustakaan terutama dalam buku teks pelajaran di 

SMAN 5 Bandar Lampung hanya dari manfaat aspek edukatif dan manfaat aspek rekreasi. 

 

Manfaat dari aspek edukatif adalah dengan adanya koleksi buku-buku di perpustakaan tersebut dapat 

membiasakan siswa belajar secara mandiri misalnya seperti beberapa siswa yang tidak mendapatkan 

buku teks pelajaran secara lengkap siswa tersebut membaca dan meminjam buku teks pelajaran 

tersebut di perpustakaan. Manfaat dari aspek rekreasi pada perpustakaan dapat diartikan sebagai 

fungsi menghibur dan sebagai tempat mengisi waktu luang. Penerapan dari aspek rekreasi yang 

dilakukan di perpustakaan SMAN 5 Bandar Lampung adalah ketika jadwal mata pelajaran pendidikan 

agama islam sedang berlangsung di dalam kelas, siswa yang tidak beragama islam dapat keluar kelas 

untuk tidak mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Misalnya seperti mengisi waktu luangnya untuk 

berkunjung ke perpustakaan, dari beberapa siswa tersebut ada yang membaca koleksi bahan pustaka 

yang tersedia di perpustakaan, beberapa siswa membaca dan mengerjakan tugas di perpustakaan, dan 

beberapa siswa lainnya memanfatkan fasilitas wifi baik secara berkelompok ataupun secara individu. 
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IMPROVING TEACHER'S PEDAGOGICAL COMPETENCE IN 
IMPLEMENTING LEARNING THROUGH ACADEMIC SUPERVISION  

 

MENINGKATKAN KOMPETENSI PAEDAGOGIK GURU  

DALAM  MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN MELALUI  

SUPERVISI AKADEMIK  
 

R a h m a n t o 

SMP Negeri 1 Ambawara Provinsi Lampung 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to improve the competence of teachers in carrying out learning through 

academic supervision. This research is a school action research using the instrument used to observe teachers 

in carrying out learning, the overall results of the study were analyzed quantitatively, and categorized into very 

good, good, quite poor and very poor. Respondents in this study were teachers of SMP Negeri 1 Ambawara who 

got the categories, sufficient, lacking and very lacking in academic supervision results in the odd semester of the 

2019/2020 school year, obtained as many as 20 people consisting of 5 males and 15 females. School action 

research consists of 3 cycles, where each cycle uses the stages of planning, implementation/observation, 

evaluation and reflection. The results showed an increase in the ability of teachers in implementing learning in 

each cycle. The score of the teacher's ability to carry out learning before treatment was 1689, in cycle 1 

obtained a score of 2006 , in cycle 2 a score of 2277 was obtained, and in cycle 3 a score of 2437 was obtained. 

This indicates an increase in teachers in implementing learning in each cycle. The composition of the ability of 

teachers who achieved the ability of teachers who reached the good and very good categories also increased in 

each cycle. Before treatment 0%, in cycle 1 it becomes 25%, in cycle 2 it becomes 55% and in cycle 3 it 

becomes 80%. From these results it can be concluded that with academic supervision, it can improve teacher 

competence in carrying out learning 

Key Words: Paedagogic Competensi, Academic Supervision 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran  melalui 

supervise akademik. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan sekolah dengan menggunakan instrument 

yang digunakan untuk mengamati guru dalam melaksanakan pembelajaran, keseluruhan hasil penelitian 

dianalisa menggunakan kwantitatif, dan dikatagorikan menjadi sangat baik, baik, cukup kurang dan sangat 

kurang. Responden dalam penelitian ini adalah guru SMP negeri 1 Ambawara yang mendapatkan katagori, 

cukup, kurang dan sangat kurang hasil supervisi akademik pada semester ganjil tahun pelajaran 2019 / 2020, 

didapat sebanyak 20 orang terdiri dari 5 laki laki dan 15 perempuan. Penelitian tindakan sekolah yang terdiri 

dari 3 siklus, dimana setiap siklusnya menggunakan tahapan perencanaan, pelaksanaan/ observasi, evaluasi dan 

refleksi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran 

pada setiap siklus. Skor kemampuan guru dalam melaksanakana pembelajaran  sebelum perlakuan 1689, pada 

siklus 1 diperoleh skor  2006  , pada siklus 2 dieroleh skor 2277 , dan pada siklus 3 diperoleh skor 2437. Hal ini 

menunjukan adanya peningkatan guru dalam melaksanakan pembelajaran pada setiap siklusnya. Komposisi 

kemampuan guru yang mencapai kemampuan guru yang mencapai kategori baik dan  amat baik  juga 

mengalami peningkatan pada setiap siklus. Sebelum perlakuan 0% , pada siklus 1 menjadi 25%,  pada siklus 2 

menjadi  55% dan  pada siklus 3 menjadi 80%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan  supervisi 

Akademik , dapat meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran 

Kata Kunci : Kompetensi Paedagogik, Supervisi Akademik 
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Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Oleh karena itu pemerintah 

sangat serius menangani pendidikan dan berusaha terus untuk peningkatan mutu pendidikan, sebab 

dengan sitem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan 

mampu mengadakan perubahan kearah yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa 

dan bernegara.  

 

Undang-Undang Nomor No. 20 tahun 2003 menyebutkan  bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

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

kepribadian, kecerdasan, ahklak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan Negara.  

 

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pemerintah telah mengeluarkan  Peraturan Pemerintah 

Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, peraturan ini merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di Indonesia. Usaha baik pemerintah tersebut perlu ditindak lanjuti oleh institusi 

pendidikan sekolah baik negeri maupun swasta, dengan mengadakan kegiatan ilmiah yang dapat 

mengembangkan potensi guru melalui seminar, pelatihan, workshop dan lainnya secara berkelanjutan 

sehingga guru menjadi profesional yang mempunyai kemampuan meningkatkan mutu pembelajaran 

di sekolah, pada gilirannya peningkatan mutu pendidikan akan terwujud dan menjadi kenyataan.  

 

Kepala Sekolah adalah guru yang  diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana 

diselenggarakan proses pembelajaran antara guru dan peserta didik, , menurut Permendikbud No. 6 

tahun 2018 tentang  penugasan guru sebagai kepala sekolah disebutkan bahwa Kepala Sekolah adalah 

guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman 

kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar 

biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), 

sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa 

(SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri. Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk 

melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan 

tenaga kependidikan. 

 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 dijelaskan bahwa seorang Kepala 

Sekolah harus menguasai lima Kompetensi Standar sebagai Kepala Sekolah yakni: kompetensi 

kepribadian; kompetensi manajerial; kompetensi supervisi; kompetensi kewirausahaan; dan 

kompetensi sosial. Salah satu kompetensi yang strategis didalam meningkatkan kualitas sekolah 

adalah kompetensi supervisi. Supervisi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah supervisi akademis.  

 

Seorang Kepala Sekolah dalam hal ini dituntut untuk melaksanakan supervisi akademis yang 

meliputi: (1) merencanakan program supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru; (2) melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan 

pendekatan dan teknik supervisi yang tepat; dan (3) menindaklanjuti hasil supervisi akademik 

terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.  

 

Guru adalah ujung tombak  sekolah dalam melaksanakan proses belajar mengajar, artinya kualitas 

pemebelajaran yang berlangsung di sekolah sangat ditentukan oleh kompetensi guru di sekolah 

tersebut. Makin baik kompetensi guru yang dimiliki oleh suatu sekolah akan makin berkulaitas proses 
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pembelajaran yang terjadi di sekolah tersebut. Demikian sebaliknya makin rendah komptensi gurunya, 

akan berdampak pada rendahnya kualitas pemebelajaran di sekolah tersebut. 

 

Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 10 ayat (1) 

menyatakan bahwa “Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi”. Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta 

didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta 

didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.   

 

Kemudian dalam Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 52    Ayat 1 disebutkan bahwa 

beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok; (a) merencanakan pembelajaran, (b) melaksanakan 

pembelajaran, (c) menilai hasil pembelajaran, (d) membimbing dan melatih peserta didik, dan (e) 

melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban 

kerja Guru.  

 

Guru sebagai fasilitator yang mengelola proses pembelajaran di kelas mempunyai andil dalam 

menentukan kualitas pendidikan. Konsekuensinya adalah guru harus mempersiapkan  segala sesuatu 

agar proses pembelajaran di kelas berjalan dengan efektif.  

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa guru sebagai pengelola pembelajaran dalam hal; 

perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar beserta tindak lanjut hasil evaluasi,  

baik perbaikan maupun pengayaan pembelajaran, harus memiliki kompetensi yang utuh yaitu; 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sehingga tercermin melalui keteladanan 

dalam kehidupan baik di sekolah maupun di masyarakat.  

 

Selain itu, guru harus mampu mengelola kelas dengan segala karakteristik uniknya yang akan 

mempengaruhi keberhasilas pembelajaran di kelas.  Untuk melaksanakan peran sebagai pengelola 

pembelajaran (learning manager) maka guru harus memahami konsep, prinsip, hakikat, serta 

pengetahuan tentang pembelajaran, bukan hanya terbatas pada bagaimana dalam mengajar namun 

juga segala sesuatu tentang belajar.  

 

Berdasarkan kenyataan begitu berat dan kompleksnya tugas dan  peran guru tersebut, oleh sebab itu 

perlu diadakan pendampingan dan pembinaan terhadap guru agar  guru dapat melaksanakan tugasnya 

dengan baik , pendampingan dan pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui supervise akademik.   

 

Kenyataan yang ada pada guru SMP Negeri 1 Ambarawa dalam  melaksanakan fungsinya sebagai 

pengelola pembelajaran masih terdapat beberapa guru yang belum menunjukkan perolehan kinerja 

baik dalam melaksanakan pembelajaran.  Terdapat beberapa guru yang belum mampu mendesain 

kegiatan pembelajaran, mengelola pembelajaran, menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan,  mendorong peserta didik untuk memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekolah 

maupun di luar sekolah, melaksanakan kegiatan inti pembelajaran, melaksanakan penilaian, serta 

tindak lanjutnya.. Untuk itu, diperlukan upaya secara sistematis dalam rangka mengatasi hal tersebut 

 

Berdasarkan pada hasil supervisi akademik yang dilakukan pada semester ganjil tahun pelajaran 2019 

/ 2020 yang diadministrasikan oleh wakil kepala sekolah diperoleh hasil sebagai berikut :  

 

 

http://kompetensi.info/kompetensi-guru/kode-etik-guru-dan-dosen.html
http://kompetensi.info/kompetensi-guru/apa-itu-kompetensi.html
http://kompetensi.info/kompetensi-guru/kode-etik-guru-dan-dosen.html
http://kompetensi.info/coretan-opini-civitas/profesionalitas-dalam-mengajar.html
http://kompetensi.info/kompetensi-guru/apa-itu-kompetensi.html
http://kompetensi.info/coretan-opini-civitas/standarisasi-pendidikan-diganti-atau-dibenahi.html
http://kompetensi.info/coretan-opini-civitas/permasalahan-pengembangan-kurikulum-di-sekolah.html
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Tabel.  Hasil Supervisi  Akademik  pada semester ganjil Tahun Pelajaran 2019 / 2020 

 

NO KATAGORI JUMLAH PERSENTASE 

1 Sangat Baik 13 23.6 

2 Baik 22 40.0 

3 Cukup 10 18.2 

4 Kurang 8 14.5 

5 Sangat Kurang 2 3.6 

 Jumlah 55 100.0 

 

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa masih ada 36,4 % atau 20  Orang guru yang perlu 

mendapat perhatian untuk ditingkatkan kompetensinya   dalam melaksanakan pembelajaran. Karena 

kompetensi melaksanakan pembelajaran didalam kelas masih dalam katagori cukup, kurang, bahkan 

masih ada yang sangat kurang. 

 

Upaya yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan 

pembelajaran adalah dengan supervisi akademik secara berkelanjutan. 

 

Peran kepala sekolah sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran.  Idochi Anwar dan Yayat Hidayat Amir (2000) mengemukakan bahwa “kepala sekolah 

sebagai pengelola memiliki tugas mengembangkan kinerja personel, terutama meningkatkan 

kompetensi profesional guru”.  Yang dimaksud dengan meningkatkan kompetensi profesional 

tersebut, tidak hanya berkaitan dengan penguasaan materi semata, tetapi mencakup seluruh jenis dan 

isi kandungan kompetensi.  

 

Salah satu tugas  kepala sekolah adalah melaksanakan  supervisi terhadap guru dan tenaga 

administrasi sekolah.  Kegiatan ini mencakup; penelitian, penentuan berbagai kebijakan yang 

diperlukan, pemberian jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi oleh guru dan tenaga 

administrasi sekolah. 

 

Supervisi guru merupakan upaya untuk membantu dan melayani guru dalam meningkatkan 

kompetensinya.  Supervisi tidak langsung diarahkan kepada peserta didik, tetapi kepada guru yang 

membina peserta didik tersebut.  Supervisi tidak bersifat direktif tetapi lebih banyak bersifat 

konsultatif. 

 

Kepala sekolah sebagai supervisor mempunyai tugas untuk membantu dan membina guru sebagai 

mitra kerjanya, agar lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan perannya.  Kata 

yang paling tepat untuk supervisi adalah terprogram untuk mengubah atau memperbaiki perilaku 

seseorang dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya secara profesional.  Dengan 

demikian maka supervisi akademik adalah kegiatan yang terencana, terpola dan terprogram dalam 

mengubah perilaku guru agar dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran.  Oleh sebab itu maka 

kepala sekolah wajib melaksanakan supervisi minimal satu kali dalam satu semester.  

 

Untuk meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran adalah dengan melakukan 

Supervisi Akademik.  Yang dimaksud dengan supervisi Akademik adalah dalah serangkaian kegiatan 

membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran  
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Metode Penelitian 

Metode yang digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan sekolah yang bertujuan untuk 

meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran, subjek penelitian ini adalah Guru 

mata pelajaran di SMP Negeri 1 Ambarawa sebanyak 20 orang Guru yang terdiri dari 5 laki-laki dan 

15  perempuan,  yang diperoleh dari hasil supervise akademik pada semester ganjil tahun pelajaran 

2019 / 2020 yang memperoleh nilai dengan katagori cukup, kurang dan sangat kurang . Penelitian 

Tindakan sekolah ini dilaksanakan pada semester  Ganjil Tahun Pelajaran   2019 / 2020  selama 

kurang lebih lima  bulan  mulai Agustus sampai dengan  Desember  2019. 

 

Penelitian Tindakan Sekolah  dilaksanakan tiga  siklus  untuk melihat     peningkatan kompetensi guru 

dalam  melaksanakan pembelajaran. Adapun pokok pokok kegiatan dalam penelitian tindakan sekolah 

tersebut adalah sebagai berikut : 

 

Sikulus 1 Perencanaan : 

 

 Mengundang  guru yang dijadikan subyek penelitian 

Tindakan  Menyampaikan pembukaan 

 Menjelaskan kompetensi yang akan dicapai 

 Menjelaskan materi bimbingan yaitu Permendiknas No.22 Tahun 

2016 tentang standar proses 

 Menilai  Pelaksanaan Pembelajaran yang  guru di dalam kelas 

 Memeberikan rekomendasi pada guru tentang komponen  

Pelaksanaan Pembelajaran  yang harus diperbaiki 

Pengamatan  Melakukan observasi / studi dokumentasi 

 Mencatat semua perubahan pada  Pelaksanaan Pembelajaran  

Refleksi  Melakukan evaluasi tindakan yang telah dilakukan 

 Menemukan kekurangan dan kelemahan pada tindakan siklus 1 

 Memperbaiki pelaksanaan tindakan siklus 1 

 

Siklus 2 Perencanaan  Mengindentifikasi kekurangan dan kelemahan pada siklus 1 

 Merencanakan dan menetapkan alternatif pemecahan masalah 

 Menetapkan materi bimbingan  

 Menyiapkan format Penilaian  Pelaksanaan Pembelajaran  siklus 

2 

 Menyusun program tindakan siklus 2  

Tindakan  Menyampaikan pembukaan 

 Menjelaskan kekurangan dan kelemahan hasil Penilaian Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran  siklus 1 

 Memeberikan rekomendasi pada guru tentang komponen  

Pelaksanaan Pembelajaran  yang harus diperbaiki  
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Pengamatan  Melakukan observasi / studi dokumentasi siklus 2 

 Mencatat semua perubahan pada  Pelaksanaan Pembelajaran  

siklus 2 

Refleksi  Melakukan evaluasi tindakan yang telah 

  dilakukan pada siklus 2 

 Melakukan pertemuan dengan ketua rumpun mata pelajaran 

untuk membahas hasil evaluasi pada siklus 2 

 Menemukan kekurangan dan kelemahan pada tindakan siklus 2 

 

Siklus 3 Perencanaan  Mengindentifikasi kekurangan dan kelemahan pada siklus 2 

 Merencanakan dan menetapkan alternatif pemecahan masalah 

 Menetapkan materi bimbingan  

 Menyiapkan format Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran  siklus 3 

 Menyusun program tindakan siklus 3  

Tindakan  Menyampaikan pembukaan 

 Menjelaskan kekurangan dan kelemahan hasil Penilaian 

Pelaksanaan Pembelajaran  siklus 2 

 Memeberikan rekomendasi pada guru tentang komponen 

Pelaksanaan Pembelajaran  yang harus diperbaiki  

Pengamatan  Melakukan observasi / studi dokumentasi siklus 3 

 Mencatat semua perubahan pada  Pelaksanaan Pembelajaran  

siklus 3 

Refleksi  Melakukan evaluasi tindakan yang telah 

  dilakukan pada siklus 3 

 Melakukan pertemuan dengan ketua rumpun mata pelajaran 

untuk membahas hasil evaluasi pada siklus 3 

 Menemukan kekurangan dan kelemahan pada tindakan siklus 3 

 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah lembar observasi 

Pelaksanaan Pembelajaran, yakni  berupa instrument yang digunakan untuk mengamati guru pada saat 

melaksakanan pembelajaran, yakni dengan menceklis pada kolom dilakukan dengan Sangat Baik. 

dilakukan dengan baik , dilakukan dengan cukup baik , dilakukan dengan kurang baik atau  tidak 

dilakukan 

 

Hasil  Supervisi yang telah dilakukan  digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan guru 

dalam melaksanakan pembelajaran. Analisa data dilakukan pada masing masing indikator dengan 

menggunakan teknik analisa kwalitatif, karena data yang diperoleh berbentuk katagori, dengan teknik 

analisa sebagai berikut : 
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                         Jml. Skor 

Nilai      =     --------------     X  100 

                        Skor Total 

 

Keterangan : 

Nilai  : Prosentase  Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran    

Jml.Skor  :  Skor yang diperoleh guru  dalam melaksanakan pembelajaran     

Skor Total  : Jumlah Skor Maksimal  (165) 

 

Selanjutnya data di kwalifikasikan sebagai berikut : 

 

 

Tabel. . Kwalifikasi skor dan nilai kelampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran 

SKOR NILAI KATAGOR1 

33    -   59 20  -  36 Sangat Kurang 

60    -   86 37  -  52 Kurang 

87    -   113 53  -  68 Cukup 

114   -  140 69  -  84 Baik 

141   -  165 85  -  100 Sangat Baik 

 

 

Penelitian dikatakan berhasil dan dihentikan siklusnya jika lebih dari 70% dari subyek penelitian 

mencapai kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran  memperoleh katagori baik/amat baik. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan pelaksanaan tindakan pada siklus 1, siklus 2 dan siklus 3 maka dapat digambarkan 

peningkatan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. untuk lebih jelasnya peningkatan 

kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran dapat diilihat pada tabel di bawah ini. 

 

 

Tabel..  Perbandingan Skor Kemampuan Guru dalam Melaksanakan  Pembelajaran pada Pra    

                Penelitian Siklus 1, 2 dan 3.  

 

SKOR 

TOTAL 

SKOR 

PRA 

PENELITIAN 
SIKLUS 1 SIKLUS 2 SIKLUS 3 

Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % 

3300 100 1689 51.2 2006 60.8 2277 69.0 2437 73.8 

 

 Jika dilukiskan dalam bentuk grafik, peningkatan kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran 

pada pra penelitian, Siklus 1,Siklus 2 dan Siklus 3 secara umum  adalah sebagai berikut. 
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Grafik. 1.  Perbandingan skor kemampuan guru melaksanakan pembelajaran pada pra penelitian,  

                  siklus 1, Siklus 2 dan Siklus 3   

 

 
 

Kategori kemampuan guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran yang mencapai kategori Baik / Sangat 

Baik pada masing-masing siklus tampak pada tabel berikut. 

 

Tabel.  Perbandingan Kemampuan Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran yang Mencapai  

                Kategori Baik  / Sangat Baik pada Pra Penelitian Siklus 1, 2 dan 3.  

 

 

Dalam bentuk grafik, peningkatan kemampuan guru dalam membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran secara umum setiap siklus adalah sebagai berikut.  

Grafik.  Prosentase Kemampuan Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran  yang Memperoleh   

                  Katagori Baik / Amat Baik 
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Pelaksanaan pembelajaran yang bermutu merupakan faktor yang sangat penting dalam rangkaian 

proses pembelajaran.  Dengan pembelajaran yang bermutu, motivasi dan aktivitas belajar peserta 

didik akan meningkat, suasana belajar lebih menyenangkan, dan tujuan pembelajaran akan tercapai 

lebih efektif. 

 

Kemampuan melaksanakan pembelajaran merupakan salah satu aspek kemampuan pedagogik  guru  

yang menurut data hasil peni supervisi akademik pada pelaksanaan pembelajaran sebelum  

penelitian ternyata masih rendah. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah mengupayakan 

peningkatan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran.  Banyak alternatif yang dapat 

ditempuh untuk meningkatkan kemampuan tersebut.  Penelitian ini mengambil alternatif penerapan 

supervisi akademik untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

 

Tindakan yang dilakukan pada siklus 1 pada penelitian ini ternyata telah memberikan hasil yang 

cukup berarti bagi peningkatan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Dari tiga  

aspek pengamatan kemampuan guru dalam pembelajaran yakni kegiatan pendahuluan, kegiatan inti 

pembelajaran dan kegiatan penutup pembelajaran , mengalami peningkatan kemampuan guru dalam 

pelaksanaan pembelajjaran, sebelum perlakuan dmemperoleh skor  1689 (51,2%)  meningkat 

menjadi 2006 (60,8%) pada perlakuan  siklus 1.  Hal ini menunjukkan telah terjadi peningkatan 

kemampuan guru sebesar 9,6 % . pada siklus 2 diperoleh skor sebesar 2277 (69,0% , jika 

dibandingkan dengan siklus 1, maka pada siklus 2 kemampuan guru mengalami peningkatan sebesar 

9,6%. Sedangkan pada siklus 3 diperoleh skor sebesar 2437 (73,8%).  Hal ini menunjukan adanya 

peningkatan sebesar 4,8% jika dibandingkan dengan siklus 2.  

 

Komposisi kategori kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran juga mengalami 

perkembangan. Sebelum perlakuan: 2 orang (10%) kategori sangat kurang,   8 orang orang (40%) 

kategori kurang dan 10 orang (50%) katagori cukup.  Setelah perlakuan siklus I,  4 orang (20%) 

kategori kurang, 11 orang (55%) kategori cukup, dan 5 orang (25%) kategori baik. Pada siklus 2 

diperolen sebanyak 1 orang (5%) katagori kurang, 8 orang (40%) katagori cukup, 9 orang (45) 

katagori baik dan 2 orang (10%) katagori sangat baik. Sedangkan pada siklus 3, 4 orang (20%) 

katagori cukup, 12 orang (60%) katagori baik dan 4 orang (20%) katagori sangat baik 

 

Tabel.  Kemampuan Jumlah Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran pada Pra Penelitian  

                Siklus 1, 2 dan 3. 

 

NO KEGIATAN 

KATAGORI 

Sangat 

Kurang 
Kurang cukup Baik 

Sangat 

Baik 

Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % 

1 Pra Penelitian 2 10 10 50 10 50 0 0 0 0 

2 Siklus 1 0 0 4 20 11 55 5 25 0 0 

3 Siklus 2 0 0 1 5 8 40 9 45 2 10 

4 Siklus 3 0 0 0 0 4 20 12 60 4 20 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa makin sering kepala sekolah melakukan supervisi 

akademik kepada guru akan semakin tinggi kompetensi  guru dalam melaksanakan pembelajaran  

Melalui supervisi akademik, kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang perlu 
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ditingkatkan, antara lain; kemampuan pendahulauan antara lain : kemampuan membuka pelajaran 

merupakan kegiatan awal yang harus ditempuh guru dan peserta didik pada setiap kali pelaksanaan 

pembelajaran.  Fungsinya adalah untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dan kondusif.  

Namun   dengan waktu yang relatif singkat antara 5-10 menit, diharapkan guru mampu membawa 

peserta didik pada suasana yang kondusif.   

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kegiatan pendahuluan menyampaikan apersepsi dengan 

cara tanya jawab materi sebelumnya  atau materi yang berkaitan  dengan materi yang akan dibahas, 

dan telah menunjukkan peningkatan kemampuannya walaupun pada proses pembelajaran berikutnya perlu 

terus ditingkatkan sehingga kompetensi yang akan dibelajarkan bersama peserta didik dapat tercapai 

dengan baik. 

 

Kemampuan guru dalam kegiatan inti pembelajaran sudah menunjukkan perbaikan, hal ini terlihat 

guru telah mampu menguasai materi pembelajaran, menerapkan strategi pembelajaran, menerapkan 

pendekatan saintifik, memanfaatkan sumber belajar, melibatkan peserta didik dalam pembelajaran 

dan ada peningkatan dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar.  

 

Kemampuan guru dalam menutup kegiatan pembelajaran telah melakukan proses sesuai komponen 

kegiatan penutup yang disarankan, yakni guru telah melakukan refleksi yaitu menghubungkan 

kemanfaatan hasil belajar pada pertemuan tersebut dengan kehidupan sehari-hari peserta didik 

sehingga diharapkan peserta didik dapat termotivasi meningatkan kegiatan belajarnya.  

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian Tinadakan Sekolah (PTS) yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan 

sebagai berikut. Supervisi akademik dapat meningkatkan motivasi guru dalam melaksanakan 

Pembelajaran. Dengan dilaksanakannya supervisi akademik Guru menunjukkan keseriusan untuk 

meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan pembelajaran apalagi setelah mendapatkan 

bimbingan secara berkelanjutan. Supervisi akademik dapat meningkatkan kompetensi guru 

melaksanakan pembelajaran. Hal itu dapat dibuktikan  dari hasil supervisi akademik yang telah 

dilakukan memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan  kompetensi guru dalam melaksanakan 

pembelajaran  dari siklus ke siklus .  

 

Saran 

Dengan telah  terbukti bahwa dengan  supervisi akademik dapat meningkatkan kompetensi guru 

dalam melaksanakan pembelajaran . Oleh karena itu  peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai 

berikut. Kompetensi guru yang telah meningkat khususnya dalam melaksanakan pembelajaran  

hendaknya terus dipertahankan ,ditingkatkan dan dikembangkan. Langkah-langkah dalam 

melaksanakan pembelajaran hedaknya selalu dipertahankan dan ditingkatkan secara runtut dan 

berkesinambungan sehingga pembelajaran yang disampaikan mudah untuk diterima peserta didik , 

dengan harapkan dapat meningkatkan hasil belajar yang baik. 
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ABSTRACT 

This research is motivated by the low ability of students to express ideas and imagination in class X MIPA 3 

SMK Negeri 1 Situbondo. Moving on from this, the researchers conducted research by applying the Think Talk 

Write (TTW) learning model to improve students' ability to develop ideas and imagination in writing short 

stories. The objectives of this study were (1) to determine the effectiveness of the application of the Think Talk 

Write (TTW) learning model in improving the learning outcomes of short story text material in class X MIPA 3 

SMK Negeri 1 Situbondo in the 2017/2018 academic year. The data collection method used is the test method 

and the observation method, while the data processing method uses descriptive statistical methods. Based on the 

results of data analysis, it can be seen that there is an increase in student learning outcomes from cycle I to 

cycle III. In the initial reflection the average value obtained is 46.44, in the first cycle the average value is 

58.92, in the second cycle the average value is 68.49 and in the third cycle the average is 89.76. So, that the 

application of the Think Talk Write (TTW) learning model can improve the ability and learning outcomes of 

Indonesian short story text material in class X MIPA 3 SMK Negeri 1 Situbondo 2016/2017 academic year. 

Key Word: Indonesian Language Learning Outcomes; Think Talk Write (TTW) Learning Model. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan siswa dalam menuangkan ide-ide dan imajinasi pada 

siswa kelas X MIPA 3 SMK Negeri 1 Situbondo. Beranjak dari hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian 

dengan menerapkan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam mengembangkan ide-ide dan imajinasi dalam menulis teks cerpen. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk 

mengetahui efektivitas penerapan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) dalam meningkatkan hasil 

belajar materi teks cerpen pada siswa kelas X MIPA 3 SMK Negeri 1 Situbondo tahun pelajaran 2017/2018. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes dan metode observasi, sedangkan metode 

pengolahan datanya menggunakan metode statistik deskriptif. Berdasarkan hasil analisis data terlihat adanya 

peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus III. Pada refleksi awal hasil nilai rata-rata yang diperoleh 

46,44, pada siklus I diperoleh nilai rata-rata sebanyak 58,92, pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 68,49 dan 

pada siklus III diperoleh rata-rata 89.76. Jadi, bahwa penerapan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) 

dapat meningkatkan kemampuan dan hasil belajar Bahasa Indonesia materi teks cerpen pada siswa kelas X 

MIPA 3 SMK Negeri 1 Situbondo tahun pelajaran 2016/2017. 

Kata Kunci : Hasil Belajar Bahasa Indonesia; Model Pembelajaran Think Talk Write (TTW). 
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PENDAHULUAN 

Pembelajaran adalah sebauah proses interaksi yang terjadi antara peserta didik dan sumber belajar. 

Atau pembelajaran adalah rancangan belajar yang dipersiapkan oleh guru, guna tercapainya sebauh 

tujuan. Menurut Dimyati dan Mudjiono dalam Syaiful Sagala, (2011: 62) “pembelajaran adalah 

kegitan guru dalam merancang desain insuksional, agar proses belajar menjadi aktif, yang 

menekankan pada penyedaiaan sumber belajar. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 20 dinyatakan bahwa Pembelajaran adalah Proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Gagne, 

Briggs, dan Vager, dalam Helmiati (2013) pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang 

untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Sedangkan menurut Winartapura dalam 

Helmiati (2013) “pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi dan 

memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta didik. Jadi dapat 

dikatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan sumber belajar. 

 

Proses pembelajaran merupakan hal yang kompleks dan sistemik. Keberhasilan proses pembelajaran 

sangat dipengaruhi oleh berbagai komponen atau sub sistem yang menjadi satu kesatuan, saling 

berinteraksi dan berkaitan satu sama lain untuk mencapai suatu hasil secara optimal sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. (Helmiati, 2013). Menurut Soetopo (2005), pembelajaran sebagai suatu 

sistem terdiri dari beberapa komponen yaitu, (1) siswa, (2) guru, (3) tujuan, (4) materi, (5) metode, (6) 

sarana/alat, (7) evaluasi, dan (8) lingkungan/konteks. Masing-masing komponen itu sebagai bagian 

yang berdiri sendiri, namun dalam berproses di kesatuan sistem, mereka saling bergantung dan 

bersama-sama untuk mencapai tujuan. Proses pembelajaran ditandai dengan adanya interaksi antara 

komponen. Misalnya komponen peserta didik berinteraksi dengan komponen guru, metode/media, 

perlengkapan/peralatan, dan lingkungan kelas yang mengarah kepada pencapaian tujuan 

pembelajaran. Salah satu pembelajaran yang dilaksanakan disekolah adalah pembelajaran bahasa 

Indonesia. 

 

Bahasa Indonesia sangat besar pengaruhnya dalam dunia pendidikan, melalui bahasa terjadilah suatu 

interaksi antara guru dan siswa dalam pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, dikatakan bahwa 

bahasa itu merupakan alat yang dipergunakan untuk komunikasi dengan anggota masyarakat. 

Mengingat kedudukan Bahasa Indonesia sangat penting, sebagai guru Bahasa Indonesia 

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia. Hal 

itu sangat perlu, agar siswa dapat menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa 

dengan baik berarti menguasasi keterampilan berbahasa. Keterampilan terdiri dari 4 keterampilan, 

yaitu : keterampilan menyimak, keterampilan membaca, keterampilan berbicara, dan keterampilan 

menulis. Dalam pembelajaran harus ada pengembangan kurikulum untuk menunjang belajar mengajar 

dan zaman yang semakin canggih. 

 

Menurut (Haryanto, 2018:32) Pengembangan kurikulum 2013 dilakukan dalam upaya meningkatkan 

mutu pendidikan. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru di Indonesia pada umumnya masih berpusat 

pada guru. Hal ini disebabkan oleh pemahamaan yang masih belum memadai dan paradigma 

pembelajaran yang belum sesuai dengan tindakan yang dilakukan dikelas oleh guru. Salah satu 

tindakan yang menunjang dalam proses belajar mengajar untuk menambahkan minat siswa untuk 

belajar yaitu model pembelajaran. 

 

Proses belajar mengajar sangat dibutuhkan model pembelajaran untuk menunjang proses belajar 

mengajar di kelas. Model pembelajaran membantu guru dalam memberikan materi dikelas sedangkan 

untuk siswa membantu mengerti materi yang dipelajari. Menurut (Sudrajat, 2008:11) model 
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pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir oleh guru. 

Menurut (Syarifah, 2018:22) model pembelajaran membantu untuk mengaktifkan siswa dalam belajar 

mandiri. Maka dari pendapat beberapa ahli model pembelajaran sangatlah penting dipakai didalam 

kelas untuk membantu guru dan siswa dalam proses belajar mengajar dikelas. Dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia 2013 revisi menggunakan genre teks maka dari itu siswa diharuskan bisa menulis. 

 

Menurut Mahsun (2014:25), pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 yang disusun 

dengan berbasis teks, baik lisan maupun tulis, dengan menempatkan bahasa Indonesia sebagai wahana 

pengetahuan. Di dalamnya dijelaskan berbagai cara penyajian pengetahuan dengan berbagai macam 

jenis teks. Teks pada jenjang SMA/MA dan SMK/MAK terdapat 15 jenis teks, yaitu (1) teks anekdot, 

(2) teks eksposisi, (3) teks laporan hasil observasi, (4) teks prosedur komplek, (5) teks negosiasi, (6) 

teks cerita pendek, (7) teks pantun, (8) teks cerita ulang, (9) teks eksplanasi kompleks, (10) teks 

film/drama, (11) teks cerita sejarah, (12) teks berita, (13) teks iklan, (14) teks editoral/opini, dan (15) 

teks novel (Permendikbud No.69 Tahun 2013, (dalam Priyatni 2014: 68). Jenis-jenis teks tersebut 

dapat dibedakan atas dasar tujuan yang tidak lain adalah fungsi sosial teks, struktur teks (tata 

organisasi), dan ciri-ciri kebahasaan teks-teks tersebut. Sesuai dengan prinsip tersebut, teks yang 

berbeda tentu memiliki fungsi berbeda, struktur teks berbeda, dan ciri-ciri kebahasaan yang berbeda. 

 

Berdasarkan hasil proses pembelajaran di SMK Negeri 1 Situbondo, diketahui, bahwa kemampuan 

siswa dalam memahami ciri-ciri kebahasaan dalam teks cerpen masih banyak yang belum maksimal 

(relatif rendah). Kenyataan tersebut terjadi pada siswa kelas X MIPA 3 SMK Negeri 1 Situbondo 

tahun pelajaran 2016/2017. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti menawarkan alternatif 

pemecahan masalah dalam perbaikan proses pembelajaran, khususnya memahami teks cerpen dengan 

menerapkan model pembelajaran Think Talk Write (TTW)  (Berpikir Berbicara Menulis).  

 

Model pembelajaran Think Talk Write (TTW) adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang 

mana model ini mengembangkan kemampuan berpikir, berbicara serta menulis peserta diidik. Hal ini 

senada dengan beberapa pendapat ahli. Menurut Aris Shoimin (2014:213) dalam Lian, dkk (2015), 

Think Talk Write (TTW) adalah “suatu model pembelajaran untuk melatih keterampilan peserta didik 

dalam menulis”. Model pembelajaran ini akan membantu kemampuan sosial anak karena akan 

menumbuhkan semangat berinteraksi dengan teman ataupun dengan sumber belajar. Dengan adanya 

model ini peserta didik akan mampu berkomunikasi dengan baik dalam menyampaikan pendapat atau 

mengutarakan ide-idenya. Menurut Suyatno (2009:66) dalam Lian, (2015) model pembelajaran ini 

dimulai dengan “berpikir melalui bahan bacaan (menyimak, mengkritisi, dan alternatif solusi), hasil 

bacaannya dikomunikasikan dengan presentasi, diskusi, dan kemudian membuat laporan hasil 

presentasi” Adapun kelebihan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) menurut Shoimin (2014) 

dalam Lian, (2015) yaitu: Mengembangkan pemecahan yang bermakna dalam memahami materi. 

Dengan memberikan soal open ended dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif 

siswa, Dengan berinteraksi dan berdiskusi dengan kelompok akan melibatkan siswa secara aktif 

dalam belajar. Membiasakan siswa berpikir dan berkomunikasi dengan teman, guru, bahkan dengan 

diri mereka sendiri. 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian yang berjudul 

“Penerapan Model Pembelajaran Think Talk Write (TTW) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa 

Indonesia Pada Materi Teks Cerpen Pada Siswa Kelas X MIPA 3 SMKN 1 Situbondo Tahun 

Pelajaran 2016/2017”. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 1) Apakah penerapan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) (berpikir 

berbicara menulis) dapat meningkatkan kemampuan memahami teks cerpen siswa kelas X MIPA 3 
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SMKN 1 Situbondo tahun pelajaran 2016/2017? 2) Bagaimanakah respons siswa terhadap penerapan 

model pembelajaran Think Talk Write (TTW) (berpikir berbicara menulis) dalam meningkatkan 

kemampuan memahami teks cerpen siswa kelas X MIPA 3 SMKN 1 Situbondo tahun pelajaran 

2016/2017? Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 

memahami teks cerpen dengan penerapan model pembelajaran Think Talk Write (TTW).  

 

KAJIAN PUSTAKA  

Cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara 

setengah sampai dua jam, suatu hal yang kiranya tidak mungkin dilakukan dalam sebuah novel (Poe 

dalam Burhan, 2012:10). Cerpen, sesuai dengan namanya adalah cerita yang pendek. Panjang cerpen 

itu sendiri bervariasi. Ada cerpen yang pendek (short short story), ada yang panjangnya cukupan 

(midle short stoy), serta ada cerpen yang panjang (long short story) (Burhan, 2012:10). Cerpen adalah 

fiksi pendek yang selesai dibaca dalam “sekali duduk‟. Cerita pendek hanya memiliki satu arti, satu 

krisis dan satu efek untuk pembacanya. Pengarang cerpen hanya ingin mengemukakan suatu hal 

secara tajam  (Jacob, 2001:184). 

 

Cerpen dibangun oleh unsur instrinsik dan unsur ekstrinsik. Seperti unsur peristiwa, plot, tema, tokoh, 

latar, sudut pandang. Karena bentuknya yang pendek, cerpen menuntut penceritaan yang serba 

ringkas, tidak sampai pada detail-detail khusus yang “kurang penting” bersifat   memperpanjang   

cerita. Kelebihan cerpen yang khas adalah kemampuannya mengemukakan secara lebih banyak-jadi, 

secara implisit dari sekedar apa yang diceritakan. (Burhan, 2012:11). 

 

Cerpen yang baik adalah cerpen yang merupakan suatu kesatuan bentuk, utuh, manunggal, tak ada 

bagian-bagian yang tak perlu, tetapi juga tak ada sesuatu yang terlalu banyak, semuanya pas, integral, 

dan mengandung suatu arti (Jacob 2001:91). Cerpen haruslah berbentuk padat, di dalamnya 

pengarang menciptakan karakter-karakter, semesta mereka, dan tidakan-tindakannya sekaligus secara 

bersamaan (Stanton, 2012:76). 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa cerpen adalah cerita yang selesai dibaca dalam 

sekali duduk, cerpen dibentuk oleh unsur instrinsik dan unsur ekstrinsik. Cerita pendek hanya 

memiliki satu arti, satu krisis dan satu efek untuk pembacanya, sehingga bertujuan menghasilkan 

kesan kuat yang di dalamnya terdapat dialog  antar pelaku. 

 

Pelaksanaan proses belajar mengajar dengan menggunakan metode pembelajaran merupakan salah 

satu upaya atau usaha seseorang guru untuk menciptakan suasana belajar yang sepenuhnya berjalan 

dengan efektif dan optimal. Hal ini tentu didasari dengan perkembangan dunia pendidikan yang selalu 

menuntut guru untuk dapat meningkatkan kompetensinya karena dalam proses belajar mengajar dan 

hasil belajar siswa sebagian besar ditentukan oleh peranan guru dan kompetensi guru itu sendiri. 

Seorang guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif, efektif, 

dan menyenangkan bagi siswa melalui inovasinya dan kreatifitasnya sehingga pengelolaan kelas akan 

menjadi lebih baik. 

 

Seorang guru tidak akan dapat melaksanakan tugasnya apabila dia tidak menguasai satupun metode 

mengajar yang dirumuskan dan dikemukakan para ahli psikologi dan pendidikan menerapkan metode 

yang sesuai seperti pembelajaran kooperatif learning ini tidak sama halnya dengan metode ceramah, 

model pembelajaran ini mengarahkan siswa lebih aktif dalam belajar, dan guru hanya mengarahkan 

bagaimana jalannya presentasi. Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran dengan membentuk 

kelompok yang diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan 
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informasi seecara social di antara kelompol-kelompok belajar yang di dalamnya setiap pembelajaran 

bertanggungjawab atas pembelajaran anggota-anggota yang lain. Menurut Sugiyono (2010:33) model 

pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada 

penggunaan kelompok kecil siswa untuk mencapai tujuan belajar. Kegiatan ini tidak hanya berpusat 

pada kiegiatan individu melainkan dapat melatih kerja sama antara anggota kelompok agar peserta 

didik memiliki rasa peduli sosial yang tinggi. 

 

Sejalan dengan pendapat tersebut Huda (2014:31) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif 

merupakan “sebagai pembentukan kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari siswa-siswa yang 

dituntut untuk dapat bekerja sama dan saling mengingatkan pembelajarannya dan siswa-siswa 

lainnya”. Pembelajaran kooperatif pada umumnya melibatkan kelompok belajar yang terdiri dari 4 

orang siswa dengan kemampuan yang berbeda dan ada pula yang menggunakan kelompok dengan 

ukuran yang berbeda-beda. Pembelajaran kooperatif siswa secara bersama berusaha menyatukan 

pendapat untuk mendapatkan keberhasilan yang optimal, baik bagi kelompok maupum individu. 

Dengan demikian kerja sama dan saling berbagi tanggung jawab dalam belajar merupakan kunci 

utama dalam pembelajaran kooperatif. 

 

Dari berbagai jenis pembelajaran kooperatif, salah satunya adalah tipe Think Talk Write, merupakan 

metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam proses pelaksanaan pembelajaran di kelas 

dengan perencanaan dan tindakan yang cermat mengenai kegiatan pembelajaran, melalui berpikir, 

berbicara, dan menulis agar dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Metode pembelajaran 

Think-Talk-Write merupakan model pembelajaran yang dikembangkan oleh Hunker dan Laughin 

(2008: 28) Think Talk Write didasarkan pada pemahaman bahwa siswa bahwa belajar adalah sebuah 

perilaku sosial. Metode pembelajaran Think Talk Write mendorong siswa untuk berpikir, berbicara, 

kemudian menuliskan berkenaan dengan studi topik. 

 

Think Talk Write dapat digunakan dalam mengembangkan tulisan dengan lancar dan melatih bahasa 

sebelum menggunakannya. Menurut Soimin (2014: 212) Think Talk Write merupakan suatu model 

pembelajaran untuk melatih keterampilan peserta didik dalam menulis. Think Talk Write menekankan 

perlunya peserta didik mengomunikasikan hasil pemikirannya, Think Talk Write dapat diterapkan 

pada kelompok heterogen yang terdiri dari 3-5 siswa. Pada tahap Think (berpikir) siswa diharapkan 

dapat menyimpulkan apa yang telah dijelaskan oleh gurunya menggunakanbahasa sendiri. Dalam hal 

ini siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok sehingga siswa bekerja sama sebagai stu tim. Talk 

(berbicara) dalam suatu pembelajaran dapat membangun suatu pemahaman dan pengetahuan bersama 

melalui interaksi dan percakapan antara sesame individual di dalam kelompok, sehingga siswa dapat 

memberikan solusi terhadap suatu permasalahan yang mereka hadapi. Write (menulis) artinya siswa 

dapat menuliskan hasil diskusi yang mereka sepakati pada suatu lembar kertas yang telah dan juga 

memungkinkan guru melihat perkembangan konsep siwa. Kegiatan menulis juga dapat membantu 

siswa dalam memahami materi yang ia pelajari sehingga siswa akan dapat terus mengingatnya. Selain 

itu, dengan menulis siswa dapat memperbanyak pengetahuan, meningkatkan keterampilan berpikir 

dan menuangkannya ke dalam bentuk tulisan. Para ahli juga berpendapat mengenai metode 

pembelajaran Think Talk Write. 

 

Menurut Huinker dan Laughlin (Rojiah, 2016:12), langkah-langkah dalam model pembelajaran Think 

Talk Write, yaitu sebagai berikut: Guru membagi lembar kerja peserta didik (LKS) yang berisi 

masalah yang harus diselesaikan oleh peserta didik.  Peserta didik membaca masalah yang ada dalam 

LKS dan membuat catatan kecil secara individual tentang apa yang ia ketahui dan tidak ketahui dalam 

masalah dikerjakan secara individu (talk). Dari hasil diskusi, peserta didik secara individu 
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merumuskan pengetahuan berupa jawaban atas soal (berisi landasan dan keterkaitan konsep, metode, 

dan solusi) dalam bentuk tulisan (write) dengan bahasanya sendiri.  Perwakilan kelompok menyajikan 

hasil diskusi kelompok sedangkan kelompok lain diminta memberikan tanggapan. Kegiatan akhir 

pembelajaran adalah membuat relleksi dan kesimpulan atas materi yang dipelajari. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian tindakan adalah pengkajian terhadap permasalahan dengan ruang lingkup yang tidak terlalu 

luas yang berkaitan dengan sesuatu perilaku seseorang atau kelompok orang tertentu di suatu lokasi 

tertentu, disertai dengan penelaahan yang teliti terhadap suatu perlakuan tertentu dan mengkaji sampai 

sejauh mana dampak perlakuan itu terhadap perilaku yang sedang diteliti. Pengkajian itu dilakukan 

dalam rangka menguba, memperbaiki, dan atau meningkatkan mutu perlakuan itu, atau 

menghilangkan aspek negatif dari perilaku yang sedang diteliti itu. Penelitian tindakan merupakan 

pengkajian terhadap permasalahan praktis yang bersifat situasional dan kontekstual, yang ditujukan 

untuk menentukan tindakan yang tepat dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi atau 

memperbaiki sesuatu, dan pada umumnya dilaksanakan secara kolaboratif antara peneliti dan subyek 

yang diteliti, melalui prosedur penilaian diri. 

 

Rancangan peneliti tindakan ini dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dengan rekan sejawat 

yang berada di lingkup SMK Negeri 1 Situbondo. Dengan kolaboratif ini diharapkan terjadi interaksi 

antara peneliti dengan wali kelas X MIPA 3, dalam rangka mencapai kesempurnaan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti. 

 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas X MIPA 3 semester II di SMK Negeri 1 Situbondo tahun 

pelajaran 2016/2017. Subyek penelitian berjumlah 33 siswa kelas X MIPA 3. Tindakan yang 

dilakukan adalah penerapan strategi pembelajaran dengan model pembelajaran Think Talk Write 

(TTW), pada proses pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia.   

 

Jumlah siklus penelitian adalah 3 (tiga) siklus. Alasannya digunakan tiga siklus adalah setiap siklus 

memiliki karakteristik tersendiri. Waktu yang digunakan dalam siklus I, II, III adalah bertahap dan 

antar siklus saling berkaitan untuk mendukung perolehan data. Tahapan-tahapan ini dilakukan untuk 

sekaligus merefleksi tindakan yang telah/ pernah dilakukan, kemudian mencari titik-titik usaha 

peningkatan dengan berbagai teknik dan cara sehingga mencapai hasil optimal yang diharapkan. 

 

Menurut Zuriah (2003), ada 5 jenis metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

tindakan. Diantaranya: observasi, wawancara, catatan lapangan, angket dan dokumentasi. Dalam 

penelitian ini yang digunakan meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak 

pada objek penelitian (Zuriah, 2003). Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di 

tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Ada dua jenis observasi yang dilakukan, diantaranya: 

observasi langsung, yaitu observai yang dilakukan dimana observer berada bersama obyek yang 

diteliti dan observasi yang tidak langsunng, yaitu observai atau pengamatan yang dilakukan tidak 

pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diteliti. Dengan meggunakan metode ini, 

melakukan catatan terhadap hasil observasi dengan menggunakan daftar cek (check list). 

 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara 

peneliti dengan responden (Zuriah, 2003). Wawancara merupakan salah satu prosedur terpenting 

untuk pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, sebab banyak informasi yang diperoleh peneliti 
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melalui wawancara. Menurut Arifin (1998) yang dimaksud dengan wawancara adalah suatu 

percakapan yang bertujuan memperoleh konstruksi yang terjadi sekarang tentang orang, kejadian, 

aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, kerisauan dan sebagainya. Menurut Licoln dan 

Guba yang dikutip Moleong (2000), maksud mengadakan wawancara antara lain untuk 

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan 

kepedulian dan lain-lain. 

 

Menurut Zuriah (2003) teknik ini adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, 

terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-

hukum lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumen dan record dapat digunakan 

untuk keperluan penelitian karena: (1) merupakan sumber stabil, kaya dan mendorong, (2) berguna 

sebagai bukti untuk suatu pengujian, (3) sifatnya alamiah sesuai dengan konteks, (4) hasil pengkajian 

akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan yang diselidiki. 

 

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data kedalam pola, kategori dan satuan 

uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema seperti yang disarankan oleh data”. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dengan maksud bahwa penelitian 

deskriptif dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala pada saat penelitian dilakukan. 

Setelah data hasil penelitian terkumpul maka, selanjutnya data tersebut disusun secara sistematis. 

Dengan cara diorganisir, kemudian dikerjakan yang akhirnya data tersebut diungkap permasalahan 

yang penting sesuai dengan topik permasalahan. 

 

Instrumen yang digunakan untuk meneliti adalah penilaian yang dilakukan sesuai dengan standar 

yang telah ditentukan oleh guru. Bentuk tes yang digunakan adalah uraian obyektif. Penskoran 

dilaksanakan secara analitik, yaitu setiap langkah pengerjaan diberi skor. Penskoran juga bersifat 

hierarkhis, sesuai dengan langkah pengerjaan soal. 

 

Kriteria penilaian pada tiap-tiap siklus penelitian sekaligus berfungsi sebagai rambu-rambu refleksi, 

dan indikator tingkat keberhasilan siswa. Adapun kriteria tersebut ditentukan sebagai berikut: 1. Nilai 

89-100 = A (baik sekali)  2. Nilai 70-85 = B (baik)  3. Nilai 60-69 = C (cukup); 4. Nilai 50-59 = D 

(kurang); 5. Nilai 0-49 = E (kurang sekali) 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Siklus 1    

Pada siklus ini rencana tindakan dilakukan selama 4 jam pertemuan dengan alokasi waktu 4x45 menit 

setiap pertemuan. Dalam melaksanakan strategi pembelajaran, guru hanya mengemukakan orientasi 

dan prosedur kerja siswa sebagai kegiatan pembuka. Pada kegiatan inti pelajaran, menjelaskan sesuai 

dengan pokok bahasan mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu teks cerpen. Sedangkan 15 menit 

sebelum kegiatan diakhiri guru memberikan evaluasi dan refleksi siswa.  

 

Siklus I membahas pokok bahasan materi teks cerpen kelas X MIPA 3. Berdasarkan pada observasi 

pada siklus I didapatkan temuan sebagai berikut: (1) siswa masih mengalami kebingungan dalam 

mempelajari materi yang disampaikan oleh guru, (2) siswa takut menyampaikan pendapat.  

 

Dari siklus I didapatkan data dari hasil belajar siswa kelas X MIPA 3 tanpa penerapan model 

pembelajaran Think Talk Write (TTW), adalah sebagai berikut:   
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Tabel Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas X MIPA 3 SMKN 1 Situbondo Melalui 

Model Pembelajaran Think Talk Write (TTW) Pada Siklus I 

No.  Nama Siswa Hasil  Siklus I 

1 Adin Sunarsih 69 

2 Agus Wahyudi 69 

3 Ahmad Anarul Huda 60 

4 Ahmad Panji A 76 

5 Alang Agung M. 76 

6 Anita Sari 78 

7 Ariya Yoga 80 

8 Bima Saputra 68 

9 Daul Febriani 68 

10 Deny Prasetyo 68 

11 Desy Eka Milatus S 80 

12 Diah Wahyu N. 68 

13 Dian Wira Prawika 62 

14 Elly Diah Wahyu L. 74 

15 Elsy Lia Rohmatul H. 66 

16 Febri Gunawan 54 

17 Indah Rohmawati M.P. 66 

18 Lukas Ramadani 56 

19 Lukluatin Niswah 58 

20 M. Danang Ar Rafi’i 58 

21 Moh. Jihan E. 80 

22 Mohamad Andriyono 67 

23 Mohamad Rifai 80 

24 Mohammad Hisworo D.N. 64 

25 Muhamad Saek W. 56 

26 Pandu Bagus A. 56 

27 Pradita Dwi Anggraini 70 

28 Pria Setiawan 74 

29 Rida Kusuma L. 56 

30 Santi Nuraini 54 

31 Sonia Ega Safitri 65 

32 Vivi Liardriani 76 

33 Yohan Fahmi Bahrudin 69 

Jumlah 2234 

Rata-Rata 67,69% 

 

Dari frekuensi data tersebut diketahui nilai terendah 54 frekuensi 2 dengan prosentase 6,06%, dan 

nilai tertinggi 80 frekuensi 4 dengan porsentase 12,12%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa nilai 

diatas rata-rata yang dicapai siswa tidak ada dengan kata lain tidak ada siswa yang mendapat nilai 

dengan kategori baik sekali (tergolong nilai tinggi). Sedangkan kategori baik nilai 70-80 frekuensi 12 

dengan porsentase 36,36%, kategori cukup dengan nilai 62-69 dengan total frekuensi adalah 13 
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dengan prosentase 39,39%. Sedangkan kategori kurang nilai 50-59 dengan total frekuensi 8 dengan 

prosentase 24, 24%.  

 

Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas X MIPA 3 SMK Negeri 1 Situbondo, dalam 

siklus pertama didapatkan 24,24% pada kelompok nilai kurang. Dalam tahap ini motivasi belajar 

siswa sangat kurang, tanggapan terhadap masalah yang disampaikan guru masih rendah, hal ini 

mengindikasikan tidak ada peningkatan prestasi belajar siswa sehingga perlu guru menindaklanjuti 

pada kegiatan belajar di siklus kedua mengadakan perbaikan-perbaikan pada sistem pembelajarannya, 

khususnya pada metode pembelajarannya. 

 

Siklus II 

Pada siklus ini rencana tindakan dilakukan selama 4 jam pertemuan dengan alokasi waktu 4x45 menit 

setiap pertemuan. Dalam melaksanakan strategi pembelajaran, guru hanya mengemukakan orientasi 

dan prosedur kerja siswa sebagai kegiatan pembuka. Pada kegiatan inti pelajaran, guru membagikan 

lembar kerja siswa dengan materi pokok bahasan cerita cerpen  pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. Sedangkan kegiatan penutup guru menyimpulkan hasil pembahasan dari kegiatan siswa 

sebagai pemantapan, yang dilanjutkan dengan evaluasi. 

 

Siklus 2 membahas pokok bahasan materi teks cerpen mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas X MIPA 

3. Materinya sama dengan kegiatan siklus I, sehingga proses kegiatannya juga tidak terlalu berbeda 

dengan siklus I. Perbedaan yang mencolok adalah penerapan model pembelajaran Think Talk Write 

(TTW) pada siklus ini. Berikut ini di paparkan hasil belajar secara prosentase dari siswa kelas X 

MIPA 3 dalam siklus II. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut: 

Tabel Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas X MIPA 3 SMKN 1 Situbondo Melalui 

Model Pembelajaran Think Talk Write (TTW)  

Pada Siklus II 

No.  Nama Siswa Hasil   

Siklus II 

1 Adin Sunarsih 78 

2 Agus Wahyudi 80 

3 Ahmad Anarul Huda 78 

4 Ahmad Panji A 88 

5 Alang Agung M. 76 

6 Anita Sari 82 

7 Ariya Yoga 82 

8 Bima Saputra 82 

9 Daul Febriani 76 

10 Deny Prasetyo 84 

11 Desy Eka Milatus S 74 

12 Diah Wahyu N. 56 

13 Dian Wira Prawika 70 

14 Elly Diah Wahyu L. 82 

15 Elsy Lia Rohmatul H. 68 

16 Febri Gunawan 82 

17 Indah Rohmawati M.P. 76 

18 Lukas Ramadani 88 
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19 Lukluatin Niswah 84 

20 M. Danang Ar Rafi’i 84 

21 Moh. Jihan E. 68 

22 Mohamad Andriyono 84 

23 Mohamad Rifai 82 

24 Mohammad Hisworo D.N. 80 

25 Muhamad Saek W. 86 

26 Pandu Bagus A. 86 

27 Pradita Dwi Anggraini 80 

28 Pria Setiawan 62 

29 Rida Kusuma L. 86 

30 Santi Nuraini 78 

31 Sonia Ega Safitri 80 

32 Vivi Liardriani 78 

33 Yohan Fahmi Bahrudin 88 

Jumlah 2608 

Rata-Rata 79,03% 

 

Dari data tersebut menunjukkan bahwa nilai di atas rata-rata (tergolong nilai tinggi) adalah 70 ke atas 

dengan frekuensi 29 dengan prosentase 87,87%. Sedangkan kategori cukup nilai dibawah 70 

frekuensinya 4 dengan prosentase 12,12%.  

 

Hal ini menunjukkan bahwa nilai hasil belajar siswa kelas X MIPA 3 dalam siklus kedua ini 

menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa antara siklus I dan siklus II, hasil 

belajar siswa dengan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) terdapat peningkatan. Pada siklus 

I nilai dengan kategori baik ada 12 siswa dengan prosentase 36,36%, sedangkan pada pelaksanaan 

siklus II peningkatan drastis dengan nilai kategori baik mencapai 29 siswa dengan prosentase 87,87% 

kenaikannya adalah 51,51%. 

 

Peningkatan hasil belajar siswa ini menunjukkan bahwa prestasi belajar dipengaruhi oleh strategi 

belajar yang diberikan guru. Prestasi belajar dapat baik bila motivasi belajarnya juga baik. 

 

Siklus III 

Dalam kegiatan pada siklus ke III ini materi-materi yang akan dipelajari dalam proses belajar, sudah 

direfleksikan berdasarkan kegiatan siklus sebelumnya. Adapun kegiatan sebagai berikut: Pada siklus 

ini alokasi waktu 4 x 45 menit setiap pertemuan. Dalam melaksanakan pembelajaran, guru 

mengemukakan orientasi dan prosedur kerja siswa sebagai kegiatan pembuka dengan memberikan 

sekilas materi pelajaran yang akan dipelajari. Pada kegiatan inti pelajaran, guru memberikan 

penjelasan bentuk kegiatan dari model pembelajaran Think Talk Write (TTW) dengan pokok bahasan 

teks cerpen. Adapun data yang diperoleh dari siklus III adalah sebagai berikut: 

 

Tabel Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas X MIPA 3 SMKN 1 Situbondo Melalui 

Model Pembelajaran Think Talk Write (TTW) Pada Siklus III 

No.  Nama Siswa Hasil   

Siklus III 

1 Adin Sunarsih 80 
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2 Agus Wahyudi 86 

3 Ahmad Anarul Huda 88 

4 Ahmad Panji A 90 

5 Alang Agung M. 80 

6 Anita Sari 84 

7 Ariya Yoga 86 

8 Bima Saputra 80 

9 Daul Febriani 88 

10 Deny Prasetyo 80 

11 Desy Eka Milatus S 82 

12 Diah Wahyu N. 86 

13 Dian Wira Prawika 70 

14 Elly Diah Wahyu L. 84 

15 Elsy Lia Rohmatul H. 80 

16 Febri Gunawan 88 

17 Indah Rohmawati M.P. 86 

18 Lukas Ramadani 88 

19 Lukluatin Niswah 90 

20 M. Danang Ar Rafi’i 84 

21 Moh. Jihan E. 70 

22 Mohamad Andriyono 86 

23 Mohamad Rifai 82 

24 Mohammad Hisworo D.N. 80 

25 Muhamad Saek W. 80 

26 Pandu Bagus A. 80 

27 Pradita Dwi Anggraini 90 

28 Pria Setiawan 88 

29 Rida Kusuma L. 86 

30 Santi Nuraini 86 

31 Sonia Ega Safitri 80 

32 Vivi Liardriani 88 

33 Yohan Fahmi Bahrudin 86 

Jumlah 2772 

Rata-Rata 84,00% 

 

Frekuensi dari data tersebut diketahui nilai terendah 70 frekuensi 2 dengan prosentase 6,06%, dan 

nilai tertinggi 90 frekuensi 4 dengan prosentase 12,12%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa nilai 

diatas rata-rata (tergolong nilai tinggi) adalah 70 ke atas dengan frekuensi 33 siswa dengan prosentase 

100%. Pada siklus I nilai dengan kategori baik ada 12 siswa dengan prosentase 36,36%, sedangkan 

pada pelaksanaan siklus II peningkatan drastis dengan nilai kategori baik mencapai 29 siswa dengan 

prosentase 87,87% kenaikannya adalah 51,51%. Sedangkan pada siklus III peningkatan drastis 

dengan nilai kategori baik dan sangat baik mencapai 33 siswa dengan prosentase 100%. 

 

Berdasarkan data yang diperoleh pada siklus I, bahwa dari 33 siswa setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode konvensional (ceramah) dan kemudian 

dievaluasi, ternyata diperoleh hasil jumlah siswa yang mendapatkan nilai dengan kategori baik adalah 
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nilai 12 siswa dengan porsentase 36,36%. Dilihat dari hasil belajatr tersebut belum memenuhi kriteria 

yang diharapkan. Hal ini mencerminkan keadaan yang sesungguhnya kemajuan belajar siswa secara 

alamiah (tanpa ada tindakan kelas). Berdasarkan pengamatan pada siklus ini suasana kelas belum 

kondusif, siswa masih kurang aktif, gairah bertanya kurang serta belum ada usaha untuk mendapatkan 

informasi dengan menulis atau bertanya kepada teman atau guru. 

 

Pada siklus II menunjukkan, bahwa setelah diadakan perubahan metode pembelajaran dengan model 

pembelajaran Think Talk Write (TTW) ternyata ada 29 siswa yang mendapat nilai dengan kriteria 

baik dengan prosentase 87,87%. Berarti membuktikan adanya kenaikan prestasi belajar siswa dengan 

kriteria baik sebesar 51,51% di siklus II. Hal ini setelah dianalisis dapat terjadi karena ada usaha-

usaha pada diri siswa untuk belajar di rumah, dan untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 

Kenyataan lain juga memberikan bukti selama siklus II berlangsung, siswa lebih aktif untuk 

mengikuti jalannya pembelajaran.  

 

Pada siklus III tampak dari 33 siswa, setelah diberikan ulangan harian terdapat kenaikan prestasi 

belajar siswa. Kenyataan ini setelah di analisis bahwa siswa semakin giat belajar di rumah dan juga 

berusaha untuk terus mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya di kelas. Siswa yang telah merasa 

memiliki kenaikan nilai dari minggu sebelumnya terus berpacu meningkatkan daya serapnya. Dari 

siklus III tampak sekali pengaruh positif dari adanya pembelajaran inquiry terhadap kenaikan prestasi 

belajar siswa. Pada siklus ini merupakan kegiatan ulangan harian dengan materi siklus I dan siklus II 

secara keseluruhan. Berdasarkan kenyataan ini peneliti memiliki bukti kuat bahwa ada pengaruh 

positif dari pelaksanaan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) terhadap kenaikan prestasi 

belajar siswa baik secara individu maupun klasikal pada kelas X MIPA 3.   

 

Dengan kata lain pelaksanaan pembelajaran model pembelajaran Think Talk Write (TTW) sangat 

efektif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Penerapan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) 

sebagai upaya peningkatan hasil belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas X MIPA 3 

semester II. Hal ini ditunjukkan oleh perstasi siswa tersebut dalam mempelajari mata pelajaran 

Bahasa Indonesia pokok bahasan teks cerpen. Hasil belajar yang diperoleh sangat menunjukkan hasil 

yang signifikan dengan menggunakan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) pada siswa kelas 

X MIPA 3 SMK Negeri 1 Situbondo tahun pelajaran 2016/2017. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian tindakan kelas ini, dapat diketahui hal-

hal sebagai berikut: Model pembelajaran Think Talk Write (TTW) dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas X MIPA 3 semester II. Sebagai buktinya bahwa pengajaran yang dilakukan mengalami 

peningkatan yang signifikan dari hasil belajar yang diperoleh siswa. Dari siklus I ke siklus II juga dari 

siklus II ke siklus III. Pada siklus I dengan nilai baik 36,36% tetapi pada pelaksanaan siklus II 

meningkat secara drastis menjadi 82,82% dan pada siklus III meningkat menjadi 100%. Peningkatan 

motivasi belajar siswa ini menunjukkan bahwa prestasi belajar dipengaruhi oleh strategi pembelajaran 

yang diberikan guru. Prestasi belajar dapat baik apabila motivasi belajarnya juga baik. Model 

pembelajaran Think Talk Write adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang mana model ini 

mengembangkan kemampuan berpikir, berbicara serta menulis peserta didik. Model pembelajaran ini 

dapat dilakukan pada semua mata pelajaran. Model pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Think Talk Write (TTW) dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas X MIPA 3 

SMK Negeri 1 Situbondo semsester II pada mata pelajaran Bahasa Indonesia.   
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Saran  

Saran – saran yang disampaikan adalah sebagai berikut: 1) Guru mata pelajaran bahasa Indonesia 

diharapkan dapat menjadikan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) sebagai suatu alternatif 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia, karena telah terbukti dapat meningkatkan kemampuan dan 

respon siswa kelas X RPL 1 SMK Negeri 1 Situbondo dalam pembelajaran bahasa Indonesia, 

khususnya dalam memahami teks cerpen.  2)  Guru diharapkan bersikap aktif, kreatif, dan inovatif 

dalam menciptakan suasana menyenangkan saat pembelajaran memahami teks cerpen sehingga 

mampu mengajak siswa untuk belajar menjadi nyaman. 3) Siswa harus lebih aktif dalam proses 

pembelajaran Bahasa Indonesia, khususnya memahami teks cerpen, terlibat secara langsung sehingga 

mengasah kemapuan berpikir, berbicara, dan menulis. 4) Sekolah diupayakan selalu mengadakan 

pelatihan yang berkaitan dengan pembelajaran/inovasi pembelajaran sehingga akan menghasilkan 

lulusan yang berkualitas. 
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ABSTRACT 

The purpose of this action research is (1) to describe the implementation of mastery of the concept of 

multiplication (2) to describe the technique of multiplication with fingers. This study used a classroom action 

research (CAR) design. Based on the results of the descriptive analysis on the observation sheet and the results 

of the student's final test, the conclusions obtained are: (1) Based on the results of data analysis on student 

activities in the learning process and based on the effectiveness criteria, it can be concluded that students' 

activities in learning mathematics using the finger multiplication technique are effective. The activity of students 

to pay attention/listen to the teacher's explanation is more dominant than the activities of other students. The 

subjects of this study were the fifth grade students of SD Negeri 3 Rejosari, Bantur District, Malang Regency, 

totaling 36 students. The results showed that the application of the multiplication technique with fingers has 

been able to increase mastery of concepts and student learning outcomes indicated that the mastery rate has 

increased, namely if the pre-action mastery is 44%, then in the first cycle it is 56%, in the second cycle it is 70% 

and in the second cycle it is 70%. III which is 100% complete. Thus, it can be said that the application of the 

finger multiplication technique is effective in improving the mastery of concepts and learning outcomes of 

mathematics in fifth grade students of SD Negeri 3 Rejosari, Bantur District, Malang Regency in the 2017-2018 

school year. 

Key Word: Multiplication with Fingers, Concept Mastery and Mathematics Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian tindakan ini adalah (1) mendeskripsikan pelaksanaan penguasaan konsep perkalian (2) 

mendeskripsikan teknik perkalian dengan jari. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas 

(PTK). Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada lembar pengamatan dan hasil tes akhir siswa, diperoleh 

simpulan yaitu: (1) Berdasarkan hasil analisis data aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dan berdasarkan 

kriteria efektifitas diperoleh kesimpulan bahwa aktifitas siswa dalam pembelajaran matematika menggunakan 

teknik perkalian dengan jari adalah efektif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 3 Rejosari 

Kecamatan Bantur Kabupaten Malang yang berjumlah 36 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan teknik perkalian dengan jari telah mampu meningkatkan penguasaan konsep serta hasil belajar siswa 

yang diindikasikan angka ketuntasan mengalami kenaikan yakni jika pra tindakan ketuntasan sebesar 44%, 

maka pada siklus I sebesar 56%, pada siklus II sebesar 70% dan pada siklus III yang tuntas 100%. Dengan 

demikian maka dapat dikatakan bahwa penerapan teknik perkalian dengan jari efektif dalam meningkatkan 

penguasaan konsep serta hasil belajar matematika pada siswa kelas V SD Negeri 3 Rejosari Kecamatan Bantur 

Kabupaten Malang tahun pelajaran 2017-2018. 

Kata Kunci : Teknik Perkalian dengan Jari, Penguasaan Konsep Serta Hasil Belajar Matematika 
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PENDAHULUAN 

Matematika adalah salah satu pelajaran yang penting di Sekolah Dasar. Pelajaran matematika telah 

diperkenalkan sejak siswa menginjak kelas 1 Sekolah Dasar (SD) maupun di Taman Kanak-Kanak, 

siswa sudah dikenalkan dengan matematika (Suparno, 2011:12). Tujuan pembelajaran matematika 

adalah menggunakan pola hitung tentang perkalian atau prosedur pekerjaan, melakukan manipulasi 

secara matematika, mengorganisasi data, memanfaatkan simbol, tabel, diagram dan grafik, mengenal 

dan menemukan pola, menarik kesimpulan, membuat kalimat atau model matematika, membuat 

interpretasi bangun dalam bangun dan ruang, memahami pengukuran dan satuan- satuannya, dan 

menggunakan alat hitung dan alat bantu matematika (Jihad, 2008:4). 

 

Tujuan pembelajaran matematika di SD adalah untuk mengembangkan kreativitas yang melibatkan 

imajinasi siswa dan penemuan-penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen dan rasa ingin 

tahu siswa dapat memprediksi atau berani mencoba-coba (Suparno, 2011:16). 

 

Dalam kegiatan belajar mengajar tidak semua anak didik mampu berkonsentrasi dalam waktu yang 

relative lama. Daya serap anak didik terhadap bahan yang diberikan juga bermacam-macam, ada yang 

cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat. Faktor intelegensi mempengaruhi daya serap anak didik 

terhadap bahan pelajaran yang diberikan menghendaki pemberian waktu yang bervariasi, sehingga 

penguasaan penuh dapat tercapai. 

 

Terhadap perbedaan daya serap anak didik sebagaimana tersebut di atas maka setiap pembelajaran 

memerlukan metode dan strategi pengajaran yang tepat. Untuk sekelompok anak didik boleh jadi 

mereka mudah menyerap bahan pelajaran bila guru menggunakan metode Tanya jawab. Tetapi untuk 

sekelompok anak didik yang lain mereka lebih mudah menyerap bahan pelajaran bila guru 

menggunakan metode demonstrasi atau eksperimen. Karena itu dalam kegiatan belajar mengajar, guru 

dan peserta didik terlibat dalam sebuah interaksi dengan bahan pelajaran sebagai medianya. 

 

Persoalan-persoalan juga sering muncul dalam kegiatan pembelajaran matematika sehingga 

menghambat tercapainya tujuan pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SD 

Negeri 3 Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang khususnya di kelas V pada proses 

pembelajaran materi perkalian cenderung terpusat pada guru, media yang digunakan untuk berhitung 

adalah lidi sapu dan batu serta masih banyak siswa yang mengeluh tentang materi tersebut. Banyak 

siswa yang beranggapan bahwa pelajaran matematika sangat sulit dan rumit untuk dipelajari. Siswa 

kelas V sudah mampu mengoperasikan perkalian 1 s/d 5 namun pada operasi hitung perkalian 6 s/d 10 

siswa belum dapat mengoperasikan dengan benar sehingga siswa harus menghafal serta kurang 

terampilnya siswa dalam berhitung. 

 

Hal ini mengakibatkan hasil belajar matematika rendah di kelas V yaitu dengan jumlah total seluruh 

siswa adalah 36 siswa terdapat 27 siswa (90%) yang belum memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal) yang ditentukan sedangkan 9 siswa (10%) sudah memenuhi KKM yang ditentukan dengan 

nilai tertinggi yang diperoleh siswa yaitu 80 dan nilai terendah yaitu 40. KKM yang ditetapkan oleh 

sekolah adalah 65. Pada kenyataannya perkalian dasar telah diajarkan di kelas II namun kemampuan 

berhitung siswa kelas V masih rendah.  

 

Berdasarkan hal di atas, untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal dibutuhkan guru yang 

kreatif dan inovatif yang selalu mempunyai keinginan terus-menerus berupaya untuk memperbaiki 

dan meningkatkan mutu proses belajar mengajar di kelas. Salah satu upaya tersebut itu adalah dengan 

melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Jarimatika dalam pembelajaran berhitung 
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merupakan media pembelajaran dengan menggunakan jari tangan. Jarimatika merupakan singkatan 

dari jari dan aritmatika. Jari adalah jari-jari tangan kita yang berjumlah 10 dan aritmatika adalah 

kemampuan berhitung.  

 

Menurut Wulandani (2007:21) jarimatika adalah suatu cara atau metode berhitung (operasi 

KaBaTaKu/kali bagi tambah kurang) dengan menggunakan jari dan ruas jari-jari tangan. Penggunaan 

jarimatika pada proses perhitungan pada operasi perkalian, memberikan kesenangan pada siswa, 

sebab proses menghitung dengan gerakan jari-jari tangan akan membuat siswa merasa senang, dengan 

merasa senang akan tumbuh minatnya dalam belajar dan siswa akan mengulang-ulang proses 

perhitungannnya. Operasi hitung perkalian pada pelajaran matematika dengan jarimatika tidak 

memberatkan memori otak, sebab siswa tidak perlu menghitung perkalian dengan cara panjang, cara 

yang panjang akan menjemukkan siswa. Penggunaan metode jarimatika yang menyenangkan maka 

peningkatan hasil belajar akan mudah tercapai (Wijiastuti, 2012:14). 

 

Prasetyono (2009:52) mengatakan bahwa jarimatika ini selain fleksibel juga tidak memberatkan 

memori otak dan dalam proses perhitungan, menunjukkan tingkat keakuratan yang tinggi. Kelebihan 

metode jarimatika menurut Wulandani (2007:23) adalah metode jarimatika menggunakan visualisasi 

proses berhitung, hal ini membuat siswa mudah melakukannya, gerakan jari-jari tangan akan menarik 

minat siswa sehingga mereka akan melakukan dengan gembira, relatif tidak memberatkan memori 

siswa saat digunakan, alatnya tidak perlu dibeli dan tidak akan pernah ketinggalan atau terlupa dimana 

menyimpannya, serta tidak bisa disita saat ujian. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian tindakan kelas dengan judul “Penguasaan 

Konsep Perkalian Melalui Teknik Perkalian Dengan jari di SDN 3 rejosari Kec. Bantur Kabupaten 

Malang Tahun Pelajaran 2017-2018 ”. 

 

Penelitian ini sangat potensial untuk perbaikan pendidikan dan atau pembelajaran di kelas, sehingga 

akan tampak manfaatnya bagi siswa, guru, maupun komponen pendidikan lain di sekolah. Manfaat 

bagi siswa adalah meningkatkan Penguasaan Konsep Perkalian Matematika dan siswa dapat terlibat 

aktif dalam pembelajaran; sedang manfaat bagi guru adalah mengembangkan pembelajaran 

Matematika  melalui   Teknik Perkalian dengan jari yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

V SDN 3 rejosari Kec. Bantur Kabupaten Malang Tahun Pelajaran 2017-2018. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Hakikat Matematika 

Kata matematika berasal dari bahasa yunani kun (mathema) yang berarti pengkajian, pembelajaran, 

ilmu, yang ruang lingkunya menyempit, dan arti teknisnya menjadi “Pengkajian Matematika” bahkan 

demikian juga pada zaman kuno. Kata sifatnya adalah (mathematikos), berkaitan dengan pengkajian 

atau tekun belajar. 

 

Menurut Bruner (dalam Nyimas Aisyah, 2007:1.5) menyatakan belajar matematika adalah belajar 

mengenai konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat didalam konsep yang 

dipelajari, serta mencari hubungan antar konsep-konsep dan struktur matematika itu. Dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan matematika merupakan ilmu yang universal yang mendasari 

perkembangan teknlogi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan 

daya pikir manusia.  
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Menurut Suherman, dkk (2003) bahwa karakteristik pengajaran matematika adalah sebagai berikut: 

(a) Diajarkan secara bertahap dimulai dari yang konkrit ke abstrak, dari hal yang paling dekat sampai 

ke yang jauh, dari hal yang sederhana ke hal yang sulit, (b) Mengikuti model spiral, yaitu dalam 

memperkenalkan konsep baru selalu mengaitkannya pada konsep yang telah dipelajari karena konsep 

baru merupakan perluasan dan pendalaman konsep sebelumnya, (c) Matematika berpola pikir 

deduktif yaitu memahami suatu konsep melalui pemahaman definisi umum, kemudian contoh. Tetapi 

pengajaran matematika disekolah dasar digunakan pola pendekatan deduktif, yaitu mengenal konsep 

melalui contoh karena secara psikologi siswa sekolah dasar diwarnai tahap berfikir konkrit, (d) 

Pengajaran matematika menganut kebenaran konsestansi, yaitu kebenaran yang konsentrasi atau tetap, 

tidak ada pertentangan antara konsep yang satu dengan yang lain. Satu pernyataan yang dianggap 

benar bila didasarkan atas pernyataan sebelumnya yang sudah dianggap benar. 

 

Adapun tujuan pembelajaran matematika di Sekolah Dasar (SD) sejalan dengan fungsinya pada 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yaitu sebagai berikut: (a) Memahami konsep 

matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara 

luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah, (b) Menggunakan penalaran pada pola 

dan sifat, melakukkan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika, (c) Memecahakan massalah yang meliputi 

kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh, (d) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, 

atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, (e) Memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 

memepelajari matematika, seperti sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

 

Dalam Heruman, (2007:2) adapun konsep konsep dalam kurikulum matematika SD dapat dibagi 

menjadi tiga kelompok besar, yaitu: (a) Penanaman Konsep Dasar (penanaman konsep), yaitu 

pembelajaran suatu konsep baru matematika, ketika siswa belum pernah mempelajari konsep tersebut. 

Kita dapat mengetahui konsep ini dari isi kurikulum, yang dicirikan dengan kata “mengenal”. 

Pembelajaran penanaman konsep dasar merupakan jembatan yang harus dapat menghubungkan 

kemampuan kognitif siswa yang konkrit dengan konsep baru matematika yang abstrak, (b) 

Pemahaman Konsep, pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep, yaitu bertujuan agar siswa lebih 

memahami suatu konsep matematika. Pemahaman konsep terdiri atas dua pengertian. Pertama, 

merupakan kelanjutan dari pembelajaran penanaman konsep dalam satu pertemuan. Kedua, 

pembelajaran pemahaman konsep dilakukan pada pertemuan yang berbeda, tetapi masih merupakan 

lanjutan dari penanaman konsep, (c) Pembinaan Keterampilan, yaitu pembelajaran lanjutan dari 

penanaman konsep dan pemahaman konsep. Pembelajaran pembinaan keterampilan bertujuan agar 

siswa lebih terampil dalam menggunakan berbagai konsep matematika. 

 

Konsep Perkalian 

Pengertian Konsep menurut Mulyati (2005:53), menyebutkan bahwa konsep memiliki tujuh dimensi 

yang berbeda-beda, yakni atribut, struktur, keabstrakan, keinklusifan, generalisasi atau keumuman, 

ketepatan dan kekuatan.Dahar menyimpulkan bahwa konsep adalah suatu abstraksi mental yang 

mewakili satu kelas stimulus. 

 

Menurut Sudjana Nana (2004:8) bahwa pengertian konsep meliputi suatu ide atau pengertian umum 

yang disusun dengan kata, simbol dan tanda; dan satu ide yang mengombinasikan beberapa unsur 

sumber-sumber berbeda ke dalam satu gagasan tunggal. 
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Dalam operasi hitung bilangan kita mengenal operasi perkalian. Banyak para ahli yang menjelaskan 

konsep perkalian, diantaranya pendapat Sutawidjaja yang menjelaskan bahwa perkalian adalah 

penjumlahan berganda dengan suku-suku yang sama. 

 

Pada prinsipnya, perkalian sama dengan penjumlahan secara berulang. Oleh karena itu, kemampuan 

prasyarat yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari perkalian adalah penguasaan penjumlahan. 

Lambang perkalian adalah “ ×”. 

 

Definisi Pekalian: Penjumlahan berganda dengan suku-suku yang sama, misalnya 2 +2 +2 +2 +2. 

Disebut juga penjumlahan berulang. Disini terdapat lima suku yang sama yaitu 2. Penjumlahan ini 

disajikan pula dalam bentuk : 5 x 2 dan disebut perkalian 5 dan 2.\ 

 

Jika bilangan-bilangannya “a” dan “b”, maka: a x b adalah penjumlahan berulang yang mempumyai 

“a” suku, dan tiap-tiap suku sama dengan “b”, dengan rumus : a x b = b +b +b +b +b (a suku). Jika a x 

b dinamakan c, maka terdapat : a x b = c , yang dibaca: “a kali b sama dengan c“, a dinamakan 

pengali, b dinamakan bilangan yang dikalikan, atau untuk singkatnya terkalikan, a x b dan c 

dinamakan hasil kali. 

 

Pada operasi perkalian pada bilangan cacah berlaku sifat komutatif dan asosiatif, yaitu bilangan yang 

saling ditukar tempatnya, hasilnya tetap sama (Wirasto, 1991:74). 

 

Teknik Perkalian dengan Jari 

Jarimatika merupakan singkatan dari jari dan aritmatika. Jari adalah jari-jari tangan yang berjumlah 

10 dan aritmatika adalah kemampuan berhitung. Menurut Wulandani (2007:12) jarimatika adalah cara 

berhitung (operasi KaBaTaKu/kali bagi tambah kurang) dengan menggunakan jari-jari tangan. 

Suparno (2011:13) mengemukakan bahwa jarimatika adalah suatu cara yang sederhana untuk 

menghitung kali, bagi, tambah, kurang dengan menggunakan alat bantu hitung jari-jari tangan. 

Berbeda dengan Prasetyono (2009:52) yang menyatakan bahwa teknik jarimatika adalah suatu cara 

menghitung matematika dengan menggunakan alat bantu jari. Sedangkan Wijiastuti (2012:14) 

mengatakan bahwa jarimatika adalah suatu cara yang sistamatis untuk melaksanakan suatu proses 

berhitung yang mudah dan menyenangkan dengan menggunakan jari-jari tangan. 

 

Berdasarkan pengertian jarimatika yang dikemukakan oleh para ahli diatas, dalam penelitian ini 

mengacu pada pengertian jarimatika menurut Wulandani (2007:21) yaitu suatu cara berhitung (operasi 

KaBaTaKu/kali bagi tambah kurang) dengan menggunakan jari-jari tangan. 

 

Hipotesis Tindakan 

Untuk memperoleh gambaran tentang keberhasilan penelitian perlu disusun sebuah hipotesis tindakan. 

Dengan memperhatikan berbagai teori yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengajukan 

hipotesis tindakan berbunyi : penguasaan konsep  Matematika materi perkalian pada siswa kelas V 

SDN 3 rejosari kec. Bantur Kabupaten Malang semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 dapat 

ditingkatkan melalui penerapan Teknik Perkalian Dengan Jari. 

  

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan Model 

Kemmis & McTaggart dan terdiri dari tiga tahap yaitu perencanaan, tindakan dan observasi, dan 

refleksi. Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di SDN 3 Rejosari Kec. Bantur Kabupaten 

Malang pada bulan Agustus untuk mata pelajaran matematika. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada 
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siswa kelas V yang berjumlah 36 siswa pada semester I tahun pelajaran 2017/2018 pada materi 

perkalian. Pemilihan tempat penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa di kelas V SDN 3 

Rejosari Kec. Bantur Kabupaten Malang hasil belajar  pada mata pelajaran matematika masih rendah.  

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif 

yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan lembar observasi aktivitas guru dan siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar dengan penerapan metode jarimatika. Sedangkan data kuantitatif 

diperoleh dari hasil tes evaluasi pada materi perkalian dengan menggunakan metode jarimatika. Data 

tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskripsi komparatif. Teknik ini dilakukan 

dengan cara membandingkan hasil penelitian pra siklus dan tiap siklus yang telah dilakukan. 

 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah tes, observasi, dan dokumentasi. 

Tes dalam penelitian ini menggunakan jenis tes uraian yang diberikan kepada siswa untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika pada materi perkalian. 

 

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati aktivitas siswa pada proses pembelajaran 

metode jarimatika. Dokumentasi dijadikan sebagai bukti bahwa penelitian ini benar dilakukan.  

 

Instrumen yang digunakan adalah soal tes, lembar observasi aktivitas siswa dan guru, serta foto saat 

pembelajaran. Adapun untuk validitas soal tes maupun lembar evaluasi harus memenuhi validitas. 

Penelitian ini menggunakan validitas isi yaitu validitas yang dilakukan berdasarkan pertimbangan 

dengan para ahli yaitu wali kelas V SDN 3 Rejosari Kec. Bantur Kabupaten Malang. Peneliti bersama 

rekan sejawat melakukan pengamatan secara cermat terhadap semua soal dalam tes, kemudian 

dilakukan refleksi, pengkoreksian dan perbaikan menyangkut semua aspek yang hendak di ukur 

sebelum diberikan kepada siswa. Tingkat reabilitas dalam penelitian tindakan ini didasarkan pada 

kontekstual atau situasional. Reliabilitas ini untuk mengetahui sejauh mana tingkat reliabilitas 

penelitian. Peneliti menyajikan data asli yang sesuai dengan pengamatan lapangan. Data tersebut 

berupa observasi guru dan siswa, nilai hasil belajar, foto dan lembar kerja siswa. Reliabilitas data 

dilakukan dengan diskusi bersama rekan sejawat. 

 

Peneliti menetapkan indikator kinerja, dimana indikator tersebut terbagi menjadi dua indikator yaitu 

indikator proses dan indikator hasil. Penelitian ini memberikan patokan indikator proses 70% dari 

jumlah keseluruhan kegiatan dari kegiatan pembelajaran metode jarimatika. Sedangkan Indikator hasil 

dari penelitian ini adalah ketercapaian KKM pada hasil tes yaitu dimana KKM di sekolah adalah 65 

dan KKM yang akan diberikan dalam penelitian ini adalah 65. Pemberian patokan keberhasilan 85% 

dari jumlah keseluruhan siswa dengan mencapai nilai ≥ 65 berdasarkan hasil evaluasi tertulis siswa 

sebagai pencapaian indikator hasil. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang berkaitan dengan hasil belajar matematika pada siswa kelas V SDN 3 Rejosari 

Kec. Bantur Kabupaten Malang akan dianalisis dengan cara analisis deskriptif komparatif yaitu 

membandingkan hasil belajar siswa antar siklus. Pelaksanaan penelitian semua siklus akan dipaparkan 

secara bersamaan dan diperbandingkan sehingga akan diketahui perkembangan nilai ketuntasan 

klasikal disetiap siklus.  

 

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa pembelajaran yang cenderung terpusat pada guru, tidak 

media yang memadai dalam berhitung perkalian, dan siswa menganggap bahwa materi perkalian 

merupakan materi yang sulit. Siswa cenderung menghafal perkalian 1-10. Dampak yang terjadi, siswa 
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tidak dapat menguasai konsep yang diajarkan guru sehingga hasil belajar siswa adalah rendah yaitu 

yang tidak tuntas ulangan harian materi operasi hitung perkalian mencapai 27 siswa atau 90% dari 36 

siswa dengan batas KKM 65. Bentuk solusi dari permasalahan ini adalah melalui penerapan metode 

jarimatika. 

 

Berdasarkan hasil penerapan metode jarimatika pada siklus I, dijumpai siswa merasa senang dalam 

mengikuti pelajaran, masih kurangnya pemahaman siswa terhadap konsep perkalian, siswa masih 

merasa sulit dan belum terbiasa untuk berhitung dengan menggunakan jarimatika karena baru pertama 

kali diterapkan, beberapa siswa masih menggunakan tabel perkalian ketika menjawab soal latihan, 

setiap siswa menuntut perhatian dan bimbingan dari guru secara perlahan-lahan menjelaskan kembali 

tentang perkalian dengan menggunakan jari tangan secara perlahan-lahan. Hal membuktikan bahwa 

guru dan siswa harus bekerjasama memperbaiki proses pembelajaran agar penerapan metode 

jarimatika dapat terlaksana dengan baik dan efektif. 

 

Penerapan metode jarimatika pada siklus II berjalan dengan baik. Hal tersebut menyebabkan siswa 

merasa senang dalam mengikuti pelajaran jarimatika, siswa dapat memahami konsep perkalian 

dengan baik, beberapa siswa masih merasa sulit untuk berhitung dengan menggunakan cara bersusun 

pada perkalian dua angka dengan tiga angka, siswa tidak lagi menggunakan tabel matematika ketika 

mengerjakan soal latihan, setiap siswa merasa senang dengan perhatian dan bimbingan yang diberikan 

oleh guru. 

 

Hasil analisis data menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar pada siklus 1 sampai siklus 3 yaitu 

pada siklus 1 siswa yang tuntas KKM sebanyak 19 siswa dengan persentase 56% kemudian 

mengalami peningkatan sebesar 20% di siklus 2 yaitu sebanyak 26 siswa yang tuntas KKM dengan 

persentase 70%. Kemudian pada siklus 3 meningkat kembali dimana prosentase ketuntasan 100% atau 

sebanyak 36 siswa yang sudah tuntas. Nilai rata-rata di siklus I yaitu 54,47 meningkat menjadi 67,6 di 

siklus II dan 83,5 di siklus III. 

 

Peningkatan hasil belajar siswa tersebut dipaparkan dalam tabel di bawah ini: 

Tabel Peningkatan Prestasi Belajar Siswa 

No

. 

Interval Ketuntasan Belajar 

Pra 

tindak

an 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

1 50-59 20 12 5 0 

2 60-69 8 10 2 0 

3 70-79 3 5 15 19 

4 80-89 2 6 10 10 

5 90-100 3 3 4 7 

Jumlah 36 36 36 36 

Prosentase  44% 56% 70% 100% 

 

Tabel di atas memperlihatkan adanya perbandingan peningkatan rata-rata nilai siswa. Rata-rata nilai 

siswa pada pra siklus adalah 44%, dengan KKM yang masih dibawah 65, yaitu 90%. Nilai rata-rata 

siswa pada siklus 1 adalah 56% dengan KKM yang masih dibawah 65, yaitu 53%. Nilai rata-rata 

siswa pada silkus II adalah 70%, dan jumlah siswa yang nilainya sudah mencapai KKM sebanyak 29 

siswa dari 36 siswa, sehingga ketuntasan klasikal sudah tercapai yaitu 100% (≥85%).  
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Berdasarkan observasi diketahui bahwa metode jarimatika dapat meningkatkan pemahaman siswa 

pada operasi hitung perkalian dan peningkatan aktivitas siswa. Hal ini didukung oleh Suparno 

(2011:12) bahwa metode jarimatika juga dapat membuat pembelajaran matematika pada materi 

perkalian menjadi lebih menyenangkan, memudahkan siswa memahami materi dan hasil belajar siswa 

menjadi meningkat. 

 

Siswa kelas V SDN 3 Rejosari Kec. Bantur Kabupaten Malang juga mengalami kesulitan ketika 

belajar tentang perkalian sehingga beberapa dari mereka masih menggunakan tabel perkalian ketika 

menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru. Menurut Elita (2012:33) metode jarimatika baik 

digunakan dalam meningkatkan kemampuan perkalian anak kesulitan belajar  matematika karena 

dengan menggunakan jari-jemarinya anak dapat menyelesaikan perkalian dengan benar. Jarimatika 

juga dapat meningkatkan motivasi siswa untuk menggerakkan jari lebih cepat ketika menghitung soal 

(Soleh, 2011:5). 

 

Penelitian ini masih terdapat keterbatasan karena penelitian tindakan ini hanya dilakukan pada satu 

pokok bahasan dan dilakukan dalam jangka waktu satu bulan sehingga peningkatan hasil belajar pada 

pelajaran matematika belum optimal. Setiap siswa menuntut perhatian sehingga kegiatan belajar 

mengajar sering terganggu. Jumlah observer yaitu hanya 1 orang (wali kelas) sehingga tidak semua 

aktivitas siswa dapat terekam dan juga tidak semua perkalian dapat dilakukan dengan jari.  

Menghitung dengan jari dapat dilakukan dimana saja karena alatnya sangat efisien, selalu dibawa 

kemana-mana dan tidak usah membeli. Pembelajaran jarimatika pada mata pelajaran matematika 

menjadi lebih menyenangkan karena proses menghitung dengan jari-jari tangan kanan maupun kiri 

akan membuat siswa senang dan siswa akan mengulang-ulang proses perhitungannya. Gerakan jari-

jari tangan akan menarik minat anak sehingga mereka akan melakukan dengan gembira. Suasana 

dalam pembelajaran jarimatika pada materi perkalian menjadi lebih aktif dibandingkan sebelum 

diterapkan metode jarimatika. Jarimatika memberi kemudahan dalam menghitung perkalian. 

Penggunaan jarimatika memberi ketrampilan berhitung perkalian pada siswa yang kesulitan 

berhitung. Cara berhitung dengan jari juga merupakan cara yang sederhana sehingga mudah dipahami 

oleh siswa. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan 

Teknik Perkalian dengan Jari dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada materi operasi hitung 

perkalian pada siswa kelas V SDN 3 Rejosari Kec. Bantur Kabupaten Malang Tahun Pelajaran 2017-

2018. Hasil belajar siswa penerapan metode jarimatika mengalami peningkatan dari siklus I sampai 

siklus III, pada siklus 1 siswa yang tuntas KKM sebanyak 14 siswa dengan persentase 47% dari 36 

siswa, dan pada siklus 2 terjadi peningkatan sebanyak 23 siswa dengan persentase 70% dari 36 siswa 

dengan KKM ≥65 dan pada siklus III meningkat lagi dengan siswa yang tuntas sebanyak 36 siswa 

dengan indikator kinerja 85%. 

 

Saran 

Saran yang perlu disampaikan di antaranya: guru hendaknya mampu merancang metode pembelajaran 

yang bervariasi sehingga siswa tidak merasa bosan dengan metode pembelajaran yang digunakan. 

Selain itu guru hendaknya mulai menggunakan Teknik Perkalian Dengan Jari untuk menyajikan 

materi perkalian secara procedural. Hal ini mengingat Teknik Perkalian Dengan Jari dapat memberi 

ketrampilan berhitung perkalian pada siswa yang kesulitan berhitung. Cara berhitung dengan jari juga 

merupakan cara yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh siswa. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine whether the use of visual media can increase learning activities in 

guidance and counseling services for class IX.7 UPT SMP Negeri 1 Gadingrejo students in the even semester of 

the 2022/2023 academic year. The procedure of this research uses the classroom action research method. This 

research procedure will be carried out through 3 (three) cycles, each cycle is carried out for 2 x 40 minutes 

consisting of 4 stages, namely planning, implementation, observation, and reflection. By using visual media the 

teacher will be able to clarify the presentation of messages and information so that it can increase learning 

activities. Thus, the higher the teacher's performance in using visual media in the process of guidance and 

counseling services, the more students’ learning activities will increase. This can be seen in the results of this 

research, which are as follows: (1) in the first cycle of students who actively participate in counseling guidance 

services 59.4%, (2) in the second cycle students who actively participate in counseling guidance services 68.8%, 

and (3) in the third cycle of students who actively participate in counseling services 78.1%. Thus, this research 

is considered completed in cycle III because the indicators of success have been achieved, namely 75% of 

students actively participate in guidance and counseling services. 

Key Word: Guidance and Counseling Services, Visual Media 

 

ABSTRAK  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan media visual dapat meningkatkan aktivitas 

belajar dalam layanan bimbingan dan konseling pada siswa kelas IX.7 UPT SMP Negeri 1 Gadingrejo semester 

genap tahun pelajaran 2022 / 2023 . Prosedur penelitian ini mengunakan motode penelitian tindakan kelas. 

Prosedur peneltian ini akan dilakukan melalui 3 (tiga) siklus, setiap siklus dilakukan selama 2 x 40 menit yang 

terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Dengan menggunakan media 

visual guru dapat  memperjelas sajian pesan dan informasi sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar. 

Dengan demikian semakin meningkat kinerja guru dalam menggunakan media visual pada proses layanan 

bimbingan dan konseling, maka semakin meningkat pula  aktivitas belajar siswa. Hal ini dapat dilihat pada hasil 

penilitian ini, yaitu sebagai berikut: (1) pada siklus I siswa yang aktif mengikuti layanan bimbingan konseling 

59,4%, (2) pada siklus II siswa yang aktif mengikuti layanan bimbingan konseling 68,8%, dan (3) pada siklus III 

siswa yang aktif mengikuti layanan bimbingan konseling 78,1 %. Dengan demikian penelitian ini dianggap 

selesai pada siklus III karena indikator keberhasilan sudah dapat tercapai, yaitu 75% siswa aktif mengikuti 

layanan bimbingan dan konseling. 

Kata Kunci: Layanan Bimbingan dan Konseling, Media Visual 

 

 

LATAR BELAKANG 

Bimbingan konseling adalah sebuah layanan bimbingan yang di lakukan oleh  Guru BK atau biasa di 

sebut dengan konselor dengan siswa atau biasa di sebut konseli. Sebagai guru BK maka sudah 

seharusnya mengerti dan paham akan kondisi mental siswa siswanya. Peran guru BK sangatlah 
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penting untuk membangun mental yang kuat dan positif pada setiap siswa di sekolah. Mental yang 

kuat dan positif di tandai dengan adanya rasa kepercayaan diri (self confident) didalam diri siswa.  

 

Dalam Permendikbud  Nomor  21 tahun 2020   tentang standar isi, dinyatakan bahwa Pengembangan 

diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai  bagian integral dari kurikulum 

sekolah/madrasah. Kegiatan pengembangan diri merupakan upaya pembentukan watak dan 

kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling  berkenaan dengan 

masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan pengembangan karir, serta kegiatan 

ekstrakurikuler yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah. Untuk satuan 

pendidikan khusus, pelayanan konseling menekankan peningkatan kecakapan hidup sesuai dengan 

kebutuhan khusus peserta didik. 

 

Pengembangan diri meliputi kegiatan terprogram dan tidak terprogram. Kegiatan terprogram terdiri 

atas dua komponen yaitu pengembangan diri melalui pelayanan konseling dan pengembangan diri 

melalui kegiatan ekstra kurikuler. Pengembangan diri melalui pelayanan konseling, meliputi: (a) 

pengembangan kehidupan pribadi; (b) pengembangan kemampuan sosial; (c) pengembangan 

kemampuan belajar; (d) pengembangan wawasan dan perencanaan karir. 

 

Pengembangan kehidupan pribadi, sosial, belajar, dan karier akan dilaksanakan dalam beberapa jenis 

layanan yang meliputi: a) layanan orientasi, (b) layanan informasi, (c) layanan penempatan dan 

penyaluran, (d) layanan penguasaan konten, (e) layanan konseling perorangan, (f) layanan bimbingan 

kelompok, (g) layanan konseling kelompok, (h) layanan konsultasi, dan (i) layanan mediasi. 

 

Dalam belajar sangat diperlukan adannya aktivitas belajar. Tanpa adanya aktivitas, belajar itu tidak 

mungkin berlangsung dengan baik. Aktivitas dalam belajar mengajar merupakan rangkaian kegiatan 

yang meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran, bertanya hal-hal yang belum jelas, 

mencatat, mendengar, berpikir, membaca, dan segala kegiatan yang dilakukan yang dapat menunjang 

prestasi belajar (Sardiman, 1994:95). Belajar sambil melakukan aktivitas lebih banyak mendatangkan 

hasil bagi anak didik, sebab kesan yang didapatkan oleh anak didik lebih tahan lama tersimpan di 

dalam benak anak didik (Djamarah, 2000:67). 

 

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pada siswa kelas IX.7  UPT 

SMP Negeri 1 Gadingrejo pada semester Ganjil  tahun pelajaran 2022 / 2023  diperoleh data sebagai 

berikut: (1) kegiatan layanan bimbingan konseling masih banyak didominasi oleh guru sehingga siswa 

kurang aktif dalam belajar, hal ini ditandai dengan banyak siswa yang tidak berani bertanya dan 

aktivitas siswa hanya mendengar dan mencatat. (2) metode yang digunakan dalam layanan bimbingan 

konseling masih menggunakan metode ekspositor, dimana informasi/ konsep-konsep yang dipelajari 

diberitahukan atau disajikan dengan ceramah saja; (3) pelaksanaan pembelajaran tidak menggunakan 

alat peraga; (4) proses pembelajaran menitik beratkan pada pengerjaan lembar kerja siswa. 

 

Dari hasil evaluasi proses pembelajaran di atas ternyata belum memberikan dampak yang baik 

terhadap peningkatan aktivitas belajar siswa dalam layanan bimbingan konseling.  Hal ini disebabkan 

karena proses pembelajaran yang dilakukan masih menggunakan metode dan model yang 

membosankan dan kurang menarik perhatian siswa. 

 

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka perlu dicari solusinya, yaitu dengan melakukan 

perbaikan-perbaikan dalam tindakan di kelas sebagai  upaya  meningkatkan aktivitas belajar siswa 

dalam layanan bimbingan konseling, salah satunya adalah dengan  menggunakan media visual . 
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Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini 

adalah: Apakah penggunaan media visual dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam layanan 

bimbingan dan konseling pada siswa kelas IX.7 UPT SMP Negeri 1 Gadingrejo pada  semester genap 

tahun pelajaran 2022 / 2023. 

 

Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

”Apakah penggunaan media visual dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam layanan 

bimbingan dan konseling pada siswa kelas IX.7 UPT SMP Negeri 1 Gadingrejo  semester genap 

tahun pelajaran 2022 / 2023 ?” 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah penggunaan media visual dapat 

meningkatkan aktivitas belajar dalam layanan bimbingan dan konseling pada siswa kelas IX.7 UPT 

SMP Negeri 1 Gadingrejo semester genap tahun pelajaran 2022 / 2023. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian tindakan kelas ini adalah: 

Aktivitas belajar siswa adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan siswa selama proses 

layanan berlangsung, yang terdiri dari (a) mem-perhatikan penjelasan guru, (b) bertanya kepada guru 

pembimbing, (c) mencatat/menyalin/ menulis hasil, (d) berdiskusi mengerjakan LKS, (e) memberikan 

respon terhadap materi layanan, (f), menjawab pertanyaan guru pembimbing, dan (g) menyimpulkan 

kembali hasil diskusi. 

 

Media visual adalah alat bantu pembelajaran berupa tulisan dan atau gambar yang dibuat dengan 

menggunakan teknik tertentu yang digunakan  oleh guru dalam proses belajar mengajar. Dengan 

menggunakan media visual 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Sardiman (1994:95) mengatakan bahwa dalam belajar sangat diperlukan adannya aktivitas belajar. 

Tanpa adanya aktivitas, belajar itu tidak mungkin berlangsung dengan baik. Aktivitas dalam belajar 

mengajar merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran, 

bertanya hal-hal yang belum jelas, mencatat, mendengar, berpikir, membaca, dan segala kegiatan 

yang dilakukan yang dapat menunjang prestasi belajar. 

 

Djamarah (2000:67) mengemukakan bahwa belajar sambil melakukan aktivitas lebih banyak 

mendatangkan hasil bagi anak didik, sebab kesan yang didapatkan oleh anak didik lebih tahan lama 

tersimpan di dalam benak anak didik. 

 

Dierich (dalam Sardiman, 1994:99) menyatakan bahwa jenis kegiatan siswa digolongkan ke dalam 8 

kelompok, diantaranya:  Visual activities, seperti: membaca dan memperhatikan. Oral activities, 

seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, dan diskusi. 

Listening activities, seperti: mendengarkan uraian dan diskusi. Writing activities, seperti: menulis 

laporan dan menyalin. Motor activities, seperti: melakukan percobaan. Mental activities, seperti: 

menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, dan mengambil 

kesimpulan. 

 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 11 │ NOVEMBER 2022 │    ISSN : 2620-9748              102 

 

Surur Naharus (2008:16-17) Layanan bimbingan dan konseling dilakukan melalui kontak langsung 

dengan siswa, dan secara langsung berkenaan dengan permasalahan ataupun kebutuhan tertentu yang 

dirasakan siswa. Kegiatan layanan itu difokuskan kepada salah satu atau beberapa kompetensi yang 

hendak dicapai/dikuasai siswa.  

 

Djamarah & Aswan Zain (2005:124) mengatakan bahwa dilihat dari jenisnya, media dibagi menjadi 3 

yaitu: (1) media auditif, (2) media visual, dan (3) media audiovisual. Media visual adalah media yang 

hanya mengandalkan indera penglihatan. Media visual ini ada yang menampilkan gambar diam, foto, 

lukisan, dan cetakan. 

 

Nana Sudjana (1991) mengemukakan nilai-nilai praktis media pengajaran adalah: 1) Dengan media 

dapat meletakkan dasar-dasar yang nyata untuk berpikir, karena itu dapat mengurangi verbalisme. 2) 

Dengan media dapat memperbesar minat dan perhatian siswa untu belajar. 3) Dengan media dapat 

meletakkan dasar untuk perkembangan belajar sehingga hasil belajar bertambah mantap. 4) 

Memberikan pengalaman yang nyata dan dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri pada setiap 

siswa. 5) Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan berkesinambungan. 6) Membantu tumbuhnya 

pemikiran dan memantau berkembangnya kemampuan berbahasa. 7) Memberikan pengalaman yang 

tak mudah diperoleh dengan cara lain serta membantu berkembangnya efisiensi dan pengalaman 

belajar yang lebih sempurna. 8) Bahan pengajaran akan lebih jelas maknannya, sehingga dapat lebih 

dipahami oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. 9) 

Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-

kata oleh guru, sehingga siswa tidak mudah bosan.10) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan 

belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

malakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. 

 

Menurut Kemp & Dayton (1985:3-4) meskipun telah lama disadari bahwa banyak keuntungan 

penggunaan media pembelajaran, penerimaannya serta pengintegrasiannya ke dalam program-

program pengajaran berjalan amat baik. Mereka mengemukakan beberapa hasil penelitian yang 

menunjukkan dampak positif dari penggunaan dari media sebagai bagian integral pembelajaran di 

kelas atau sebagai cara utama pembelajaran langsung sebagai berikut: 1) Penyampaian pelajaran 

menjadi baku. Setiap pelajar yang melihat atau mendengar penyajian melalui media menerima pesan 

yang sama. Meskipun para guru menafsirkan isi pelajaran dengan cara yang berbeda-beda, dengan 

penggunaan media ragam hasil tafsiran itu dapat dikurangi sehingga informasi yang sama dapat 

disampaikan kepada siswa sebagai landasan untuk pengkajian, latihan, dan aplikasi lebih lanjut.  2) 

Pembelajaran bisa lebih menarik. Media dapat diasosiasikan sebagai penarik perhatian dan membuat 

siswa tetap terjaga dan memperhatikan. Kejelasan dan keruntutan pesan, daya tarik image yang 

berubah-ubah, penggunaan efek khusus yang dapat menimbulkan keingintahuan menyebabkan 

tertawa dan berfikir, yang kesemuanya menunjukkan bahwa media memiliki aspek motivasi dan 

meningkatkan minat 3) Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkannya teori belajar dan 

prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi siswa, umpan balik, dan penguatan, 4) 

Lama waktu pembelajaran yang dilakukan dapat dipersingkat karena kebanyakan media hanya 

memerlukan waktu singkat untuk mengantarkan pesan-pesan dan isi pelajaran dalam jumlah yang 

cukup banyak dan kemungkinannya dapat diserap oleh siswa. 5) Kualitas hasil belajar dapat 

ditingkatkan bila mana integrasi kata dan gambar sebagai media pembelajaran dapat 

mengkomunikasikan elemen-elemen pengetahuan dengan cara yang terorganisasikan dengan baik, 

spesfik, dan jelas.6) Pembelajaran dapat diberikan kapan dan dimana diinginkan atau diperlukan 

terutama jika media pembelajaran dirancang untuk penggunaan secara individu. 7) Sikap positif siswa 

terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses beklajar yang dapat ditingkatkan 8) Peran guru 
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dapat berubah kearah yang lebih positif; beban guru untuk penjelasan yang berulang-ulang mengenai 

isi pelajaran dapat dikurangi bahkan dihilangkan sehingga ia dapat memusatkan perhatian kepada 

aspek penting lain dalam proses belajar mengajar, misalnya sebagai konsultan atau penasehat siswa. 

 

Sujana & Rifai (1992:2) mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa, 

yaitu: 1) Pembelajaran akan lebih menarik siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar 2) 

Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknannya sehingga akan lebih dapat dipahami oleh siswa dan 

memungkinkannnya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran, 3) Metode belajar akan lebih 

bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga 

siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam 

pelaaran 4) Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan 

uraian guru, tetapi aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan 

dan lain-lain. 

 

Djamarah & Aswan Zain (2005:136) mengatakan bahwa ada enam langkah yang bisa ditempuh guru 

pada waktu ia mengajar dengan menggunakan media. Langkah-langkah itu adalah: 1) Merumuskan 

tujuan pengajaran dengan memanfaatkan media,  2) Persiapan guru. Pada fase ini guru memilih dan 

menetapkan media mana yanga kan dimanfaatkan guna mencapai tujuan. Dalam hal ini prinsip 

pemilihan dan dasar pertimbangannya patut diperhatikan. 3) Persiapan kelas. Pada fase ini siswa atau 

kelas harus mempunyai persiapan, sebelum mereka menerima pelajaran dengan menggunakan media. 

Guru harus dapat memotivasi mereka agar dapat dinilai, mengantisipasi, menghayati pelajaran dengan 

menggunakan media pengajaran. 4) Langkah-langkah penyajian pelajaran dan pemanfaatan media. 

Pada fase ini penyajian bahan pelajaran dengan memanfaatkan media pengajaran. Keahlian guru 

dituntut disini. Media diperbantukan oleh guru untuk membantu tugasnya menjelaskan bahan 

pelajaran. Media dikembangkan penggunaannya untuk kefektifan dan efisiensi pencapaian tujuan. 5) 

Langkah kegiatan siswa. Pada fase ini siswa belajar dengan memanfaatkan media pengajaran. 

Pemanfaatan media disini bisa siswa sendiri yang mempraktikkannya ataupun guru langsung 

memanfaatkannya, baik di kelas maupu di luar kelas. 6) Langkah evaluasi pengajaran.  

 

Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan penelitian ini adalah: ”Penggunaan media visual dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa dalam layanan bimbingan dan konseling pada siswa kelas IX.7 UPT SMP Negeri 1 

Gadingrejo pada  semester genap tahun pelajaran 2022 / 2023”. 

 

METODE PENELITIAN 

Subyek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX.7 UPT SMP Negeri  1 Gadingrejo  sebanyak 32 

orang yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan 

 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitia ini dilakukan pada semester ganjil  tahun pelajaran 2022 / 2023 selama 4 bulan yaitu pada 

bulan Juli sd Oktober 2022. Penelitian ini dilaksanakan di UPT SMP Negeri 1 Gadingrejo  Kabupaten 

Pringsewu Provinsi Lampung. 

 

Prosedur Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengunakan motode penelitian tindakan kelas. 

Prosedur peneltian ini akan dilakukan melalui 3 (tiga) siklus, setiap siklus dilakukan selama 2 x 40 

menit yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
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Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah lembar observasi 

aktivitas belajar siswa dalam mengikuti proses pelayanan bimbingan dan konseling yakni  berupa 

instrument yang digunakan untuk mengamati siswa pada saat mengikuti layanan Bimbingan 

Konseling, yakni dengan menceklis pada kolom dilakukan dengan Sangat aktif, aktif,  , cukup aktif , 

kurang aktif atau  sangat tidak aktif. 

 

Metode Analisa Data 

Hasil  pengamatan  yang telah dilakukan  digunakan untuk mengetahui sejauh mana  aktivitas belajar 

siswa dalam mengikuti proses pelayanan bimbingan dan konseling. Analisa data dilakukan pada 

masing masing indikator dengan menggunakan teknik analisa kwalitatif, karena data yang diperoleh 

berbentuk katagori, dengan teknik analisa sebagai berikut : 

 

                         Jml. Skor 

Nilai      =     --------------     X  100 

                        Skor Total 

 

Keterangan : 

Nilai   : aktivitas belajar siswa dalam mengikuti proses pelayanan bimbingan dan   

                           konseling 

Jml.Skor  : Jumlah Skor  aktivitas belajar siswa dalam mengikuti proses pelayanan  

                          bimbingan dan konseling 

Skor Total  : Jumlah Skor Maksimal  (35) 

 

Selanjutnya data di kwalifikasikan sebagai berikut : 

SKOR NILAI KATAGOR1 

33    -   59 7  -  12 Sangat Kurang 

60    -   86 13  -  18 Kurang 

87    -   113 19  -  24 Cukup 

114   -  140 25  -  30 Baik 

141   -  165 31  -  35 Sangat Baik 

 

Indikator Keberhasilan  

Penelitian dikatakan berhasil dan dihentikan  lebih dari  75%  subyek penelitian aktif mengikuti 

proses layanan bimbingan konseling mencapai memperoleh katagori baik/amat baik 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian Siklus 1. 

Pertemuan pada siklus 1 dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2022 di Kelas IX.7. UPT  SMP Negeri 1 

Gadingrejo dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB didampingi oleh satu orang guru 

sebagai obsever dengan  subyek penelitian sebanyak 32 siswa  yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 

17 siswa perempuan.  

 

Peneliti memberikan materi tentang materi Bimbingan Konseling menggunakan audio visual dengan 

jenis layanan layanan informasi, bidang bimbingan bimbingan pribadi dan materi layanan tentang 

perkembangan bakat khusus.  
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Hasil observasi pada lembar pengamatan 1 yaitu tentang rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling diperoleh hasil jumlah skor 19, presentasi rencana kerja guru 63,3 % dan katagori rencana 

kinerja guru baik.  

 

Pada hasil pengamatan pada lembar pengamatan 2 tentang kinerja guru dalam pelaksanaan layanan 

melalui media visual menunjukkan bahwa jumlah skor 50 atau 71,4% dengan kategori baik. Akan 

tetapi masih ada beberapa permasalah pada beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:  Guru kurang 

memotivasi murid agar menghayati pelajaran dengan menggunakan media visual, Guru kurang dapat 

memanfaatkan media visual untuk menghasilkan pesan yang menarik , Guru kurang melibatkan siswa 

dalam pemanfaatan media visual , Guru kurang menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran dengan media visual, Guru kurang mampu dalam melakukan refleksi atau membuat 

rangkuman dengan memanfaatkan media visual, Guru kurang mampu dalam melakukan evaluasi 

dengan menggunakan media visual 

 

Hasil pengamatan pada lembar pengamatan 3 pada siklus I terdapat 21 siswa atau 59,3 % siswa aktif / 

sangat aktif mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Dengan demikian penelitian pada siklus I 

belum memenuhi indikator keberhasilan, karena indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah 

75% siswa aktif mengikuti layanan bimbingan dan konseling, sehingga penelitian ini perlu dilanjutkan 

pada siklus berikutnya 

 

Hasil Penelitian Siklus 2 

Pertemuan pada siklus 2 dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 20 Agustus  2022 di Kelas IX.7. UPT  

SMP Negeri 1 Gadingrejo dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB didampingi oleh satu 

orang guru sebagai obsever dengan  subyek penelitian sebanyak 32 siswa  yang terdiri dari 15 siswa 

laki-laki dan 17 siswa perempuan.  

 

Peneliti memberikan materi tentang materi Bimbingan Konseling menggunakan audio visual dengan 

jenis layanan layanan informasi, bidang bimbingan bimbingan pribadi dan materi layanan tentang 

tugas perkembangan  

 

Hasil pengamatan pada lembar pengamatan 1 tentang kinerja guru dalam persiapan pelaksanaan 

layanan bimbingan konseling menunjukkan bahwa: jumlah skor 21 (70,0%) dengan kategori baik. 

Pada hasil pengamatan pada lembar pengamatan 2 tentang kinerja guru dalam layanan bimbingan dan 

konseling menunjukkan bahwa jumlah skor 54 (77,1%) dengan kategori baik. Akan tetapi masih ada 

beberapa permasalah pada beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:  Guru kurang dapat memanfaatkan 

media visual untuk menghasilkan pesan yang menarik. Guru kurang dapat menumbuhkan partisipasi 

aktif siswa dalam pembelajaran dengan media visual.  

 

Berdasarkan rekapitulasi hasil pengamatan pada lembar pengamatan 3 pada siklus I terdapat 28 siswa 

atau 68,8% siswa aktif aktif mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Dengan demikian penelitian 

pada siklus II belum memenuhi indikator keberhasilan, karena indikator keberhasilan dalam penelitian 

ini adalah 75% siswa aktif mengikuti layanan bimbingan dan konseling, sehingga penelitian ini perlu 

dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

 

Hasil Penelitian Siklus 3 

Pertemuan pada siklus 2 dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 17 September  2022 di Kelas IX.7. UPT  

SMP Negeri 1 Gadingrejo dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB didampingi oleh satu 
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orang guru sebagai obsever dengan  subyek penelitian sebanyak 32 siswa  yang terdiri dari 15 siswa 

laki-laki dan 17 siswa perempuan.  

 

Peneliti memberikan materi tentang materi Bimbingan Konseling menggunakan audio visual dengan 

jenis layanan layanan informasi, bidang bimbingan bimbingan pribadi dan materi layanan tentang 

Perkembangan Emosi 

 

Hasil pengamatan pada lembar pengamatan 1 tentang kinerja guru dalam persiapan pelaksanaan 

layanan bimbingan konseling menunjukkan bahwa: jumlah skor 22 (73,3%) dengan kategori baik. 

Pada hasil pengamatan pada lembar pengamatan 2 tentang kinerja guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran menunjukkan bahwa jumlah skor 58 (82,8%) dengan kategori sangat baik.  

 

Berdasarkan rekapitulasi hasil pengamatan pada lembar pengamatan 3 tentang aktivitas belajar siswa 

dalam proses pembelajaran menunjukkan bahwa jumlah siswa yang aktif/sangat aktif 25 siswa dari 32 

siswa (78,1 %). Dengan demikian penelitian pada siklus III sudah memenuhi indikator keberhasilan, 

karena indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah 75% siswa aktif mengikuti layanan 

bimbingan dan konseling, sehingga penelitian ini tidak perlu dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

 

Pembahasan 

Dengan menggunakan media pembelajaran visual guru dapat  memperjelas sajian pesan dan informasi 

sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar. Dengan demikian berarti semakin meningkat kinerja 

guru menggunakan media visual pada proses layanan bimbingan dan konseling, maka akan \semakin 

meningkat pula aktivitas belajar siswa. Hal ini dapat dilihat pada pembahasan sebagai berikut: 

 

Siklus 1 

Pada hasil lembar pengamatan 1 tentang rencana pelaksanaan, diperoleh hasil skor 19 (63,3%) , hal 

ini menunjukan bahwa dalam perencanaan masih banyak hal hal yang perlu ditingkatkan  Pada hasil 

pengamatan pada lembar pengamatan 2 tentang kinerja guru dalam pelaksanaan layanan melalui 

media visual menunjukkan bahwa jumlah skor 50 atau 71,4% dengan kategori baik.  Sedangkan 

aktivitas belajar siswa pada siklus I terdapat 19 siswa atau 59,4% siswa aktif aktif mengikuti layanan 

bimbingan dan konseling. Dengan demikian penelitian pada siklus I belum memenuhi indikator 

keberhasilan. Lebih jelasnya tentang aktivitas belajar siswa dapat dilihat pada diagram dibawah ini :  

 

Diagram. Aktivitas Belajar Siswa pada Siklus 1. 

 
 

 

Hal ini disebabkan karena adanya kelemahan dan kekurangan kinerja guru pada saat melaksanakan 

layanan bimbingan dan konseling dengan menggunakan media visual pada siklus I, yaitu sebagai 

Tidak Aktif
41%

Aktif
59%

Perbandingan Siswa Aktif dan Tidak Aktif
Pada Siklus 1
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berikut: Guru kurang memotivasi murid agar menghayati pelajaran dengan menggunakan media 

visual, Guru kurang dapat memanfaatkan media visual untuk menghasilkan pesan yang menarik, Guru 

kurang melibatkan siswa dalam pemanfaatan media visual, Guru kurang menumbuhkan partisipasi 

aktif siswa dalam pembelajaran dengan media visual, Guru kurang mampu dalam melakukan refleksi 

atau membuat rangkuman dengan memanfaatkan media visual, Guru kurang mampu dalam 

melakukan evaluasi dengan menggunakan media visual 

 

Siklus 2 

Untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan kinerja guru pada siklus I, maka pada siklus II ini 

diadakan perbaikan kinerja guru pada pelaksanaan layanan, Pada hasil lembar pengamatan 1 tentang 

rencana pelaksanaan, diperoleh hasil skor 20 (70,0%)  dengan katagori baik , hal ini menunjukan 

bahwa dalam perencanaan masih banyak hal hal yang perlu ditingkatkan  

 

Dari upaya perbaikan-perbaikan kinerja guru dalam penggunaan media visual dalam layanan 

bimbingan konseling di atas, maka diperoleh peningkatan kinerja guru yaitu dari 71,4% menjadi 

77,1% dengan kategori baik. Hal ini berpengaruh pula terhadap peningkatan aktivitas belajar siswa 

dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling yaitu terdapat 22 siswa atau 68,8 %.  Untuk lebih 

jelasnya tentang aktivitas siswa pada siklus 2 dapat dilihat pada doagram dibawah ini :  

 

Diagram. Aktivitas Belajar Siswa pada Siklus 2. 

 
 

Dengan demikian penelitian pada siklus II belum memenuhi indikator keberhasilan. Hal ini 

desebabkan karena adanya kelemahan/kekurangan kinerja guru dalam menggunakan media visual 

pada siklus II, yaitu sebagai berikut: Guru kurang dapat memanfaatkan media visual untuk 

menghasilkan pesan yang menarik.,Guru kurang dapat menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran dengan media visual. 

 

Siklus 3 

Untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan kinerja guru pada siklus II, maka pada siklus III ini 

diadakan perbaikan kinerja guru pada pelaksanaan layanan 

Pada hasil lembar pengamatan 1 tentang rencana pelaksanaan, diperoleh hasil skor 22 (73,3 %)  

dengan katagori baik , hal ini menunjukan bahwa dalam perencanaan masih banyak hal hal yang perlu 

ditingkatkan  

 

Tidak Aktif
48%

Aktif
52%

Perbandingan Siswa Aktif dan Tidak Aktif
Pada Siklus 2
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Dari upaya perbaikan-perbaikan kinerja guru dalam penggunaan media visual dalam layanan 

bimbingan konseling di atas, maka diperoleh peningkatan kinerja guru yaitu dari 77,1% menjadi 

82,8% dengan kategori sangat baik. Hal ini berpengaruh pula terhadap peningkatan aktivitas belajar 

siswa dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling yaitu terdapat 25 siswa atau 78,1 %.  Untuk 

lebih jelasnya dengan aktivitas siswa dalam pembelajaran pada siklus 3 dapat dilihat pada diagram 

dibawah ini :  

 

Diagram. Aktivitas belajar siswa pada siklus 3. 

 
 

Bila dibandingkan aktivitas belajar siswa dari siklus 1 sampai dengan siklus 3 akan terlihat adanya 

peningkatan aktivitas belajar siswa pada setiap siklusnya dapat dilihat pada diagaram dibawah ini : 

Diagaram 4. Aktivitas belajar siswa pada setiap siklusnya . 

 

 
 

Dengan demikian penelitian pada siklus III sudah memenuhi indikator keberhasilan dan penelitian ini 

tidak perlu dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Media pembelajaran visual dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat 

menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya dan 

kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Media 

pembelajaran visual juga dapat memberikan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa 

22%

78%

Perbandingan Siswa Aktif dan Tidak Aktif
Pada Siklus 3

Tidak Aktif Aktif

19
22

25

Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3

Perbandingan Aktivitas Siswa
Pada Siklus 1, Siklus 2 dan Siklus 3

Series1
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dilingkungan mereka serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, 

dan lingkungannya. Dengan menggunakan media pembelajaran visual guru dapat  memperjelas sajian 

pesan dan informasi sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar. Dengan demikian berarti 

semakin meningkat kinerja guru dalam menggunakan media visual pada proses layanan bimbingan 

dan konseling, maka akan semakin meningkat pula  aktivitas belajar siswa. Hal ini dapat terlihat dari 

peningkatan yang terjadi pada proses layanan bimbingan dan konseling pada kelas IX.7 SMP Negeri   

Gadingrejo  semester genap tahun pelajaran 2016/2017, yaitu dapat dilihat pada grafik sebagai 

berikut: Pada siklus I kinerja guru mencapai 71,4 dan aktivitas siswa mencapai 58,4 %. Pada siklus II 

kinerja guru mencapai 77,1% dan aktivitas siswa mencapai 70,0%. Pada siklus III kinerja guru 

mencapai 82,8% dan aktivitas siswa mencapai 78,1% 

 

Saran  

Supaya penggunaan media pembelajaran visual dapat lebih baik dan efektif lagi, maka guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media visual harus memahami beberapa prinsip 

penggunaan dan pengembangan media berbasis visual, karena pelaksanaan penelitian ini baru berjalan 

3 siklus, maka peneliti atau guru lain diharapkan dapat melanjutkan untuk mendapatkan temuan yang 

lebih akurat dan signifikan, karena media pembelajaran visual dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa, maka sekolah yang memiliki karakteristik sama dapat menerapkan penggunaan media visual 

untuk meningkatkan prestasi siswa secara lebih efektif, karena media visual dapat membangkitkan 

minat siswa dalam belajar, maka media visual harus dibuat dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

desain tertentu, antara lain kesederhanaan, keterpaduan, penekanan, dan keseimbangan serta dengan  

memperhatikan unsur-unsur visual  antara lain: bentuk, garis, ruang, tekstur, dan warna. 
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ABSTRACT 

This classroom action research aims to describe the improvement of the process and learning outcomes of 

Science in the Digestive System in Humans for 8th grade students of SMPN 6 Tulang Bawang Barat through the 

use of the Google Classroom application. This research was conducted through two cycles. The type of research 

carried out is Classroom Action Research (CAR) with data collection techniques through learning outcomes test 

sheets. The data analysis technique used descriptive technique. The subjects in this study were 32 students in 

grade 8G of SMP Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. The results of this study indicate that the use of the Google 

Classroom application can improve student learning processes and outcomes. Improved student learning 

outcomes, where the average value of learning outcomes has increased from 62.50 in the initial conditions, to 

72.50 in the first cycle, and at the end of the cycle. the second cycle became 80.00, with the level of learning 

completeness which also increased in each cycle, namely 12 students (37.0%) in the initial conditions, to 

68.75% or 22 students, and in the last cycle to 87.50% or 28 students. It was concluded that the use of the 

Google Classroom application was proven to be able to improve the process and results of learning 

mathematics in social arithmetic material for 8G grade students of SMPN 6 Tulang Bawang Barat. From the 

explanation above, the indicators of learning success have been achieved in the second cycle, so that the 

implementation of learning improvements is declared complete and complete in the second cycle. 

Key Word: Learning Outcomes, Google Classroom 

 

ABSTRAK 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan proses dan hasil belajar IPA materi 

Sistem Pencernaan Pada Manusia pad siswa kelas 8 G SMPN 6 Tulang Bawang Barat melalui penggunaan 

aplikasi Google Classroom. Penelitian ini dilaksanakan melalui dua siklus. Jenis penelitian yang dilaksanakan 

adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan teknik pengumpulan data melalui lembar tes hasil belajar. 

Teknik analisa data menggunakan teknik desktiptif. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8G SMP 

Negeri 1 Tulang Bawang Tengah sebanyak 32 siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan melalui penggunaan 

aplikasi Google Classroom dapat meningkatkan  proses dan hasil belajar siswaPeningkatan hasil belajar siswa, 

di mana nilai rata-rata hasil belajar  mengalami peningkatan dari 62,50 pada kondisi awal, menjadi 72,50 pada 

siklus pertama, dan pada akhir siklus kedua menjadi 80,00,  dengan tingkat ketuntasan belajar yang juga 

meningkat pada setiap siklusnya, yaitu 12 orang siswa (37,0%) pada kondisi awal, menjadi 68,75% atau 22 

siswa, dan pada siklus terakhir menjadi 87,50% atau 28 siswa. Disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Google 

Classroom terbukti dapat meningkatkan  proses dan hasil belajar matematika materi aritmatika sosial siswa 

kelas 8G SMPN 6 Tulang Bawang Barat. Dari penjelasan di atas indikator keberhasilan pembelajaran telah 

tercapai pada siklus kedua, sehingga pelaksanaan perbaikan pembelajaran dinyatakan selesai dan tuntas pada 

siklus kedua.  

Kata Kunci : Hasil Belajar, Google Classroom 
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Latar Belakang Masalah  

Pendidikan mempunyai peranan penting yang sangat menentukan bagi perkembangan dan 

perwujudan diri individu, terutama bagi pembangunan bangsa dan Negara. Kemajuan suatu 

kebudayaan bergantung kepada cara kebudayaan tersebut mengenal, menghargai dan memanfaatkan 

sumber daya manusia dan hal ini berkaitan erat dengan kualitas pendidikan yang diberikan kepada 

peserta didik. Menurut Mulyasana (2011: 5) pendidikan proses yang terus menerus dari penyesuaian 

yang lebih tinggi bagi manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental yang bebas dan sadar 

kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar instelektual, emosional, dan kemanusiaan 

dari manusia. Melihat begitu pentingnya pendidikan dalam perkembangan dan perwujudan suatu 

individu, maka peningkatan mutu pendidikan wajib dilakukan secara berkesinambungan. Peningkatan 

mutu pendidikan sangat berhubungan dengan masalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran 

yang masih banyak dilakukan yaitu pembelajaran konvensional. Pada zaman sekarang banyak orang 

yang melihat hasil belajar peserta didik dari berhasilnya pendidikan. Pembelajaran yang baik adalah 

bersifat menyeluruh dalam melaksanakannya, baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik, 

sehingga dalam pengukuran tingkat keberhasilannya selama dilihat dari segi kuantitas juga dari 

kualitas yang telah dilakukan di sekolah-sekolah (Depdiknas, 2006: 1). 

 

Pembelajaran IPA (sains) diharapkan sebagai wahana untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. Belajar IPA bukan hanya sekedar mengingat dan menghapal saja, melainkan harus 

memahami konsep, menyelesaikan permasalahan nyata di alam dan mengaplikasikannya ke dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan pernyataan Depdiknas (2004: 3) bahwa sains adalah ilmu 

yang mempelajari fenomena-fenomena di alam semesta. Sains memperoleh kebenaran tentang fakta 

dan fenomena alam melalui kegiatan empirik yang dapat diperoleh melalui eksperimen laboratorium 

atau alam bebas. 

 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran IPA cukup menyulitkan siswa dan guru saat pandemi Covid-19, 

apalagi siswa harus belajar dari rumah. Belajar jarak jauh di rumah berarti orang tua memiliki peran 

penting untuk memantau kegiatan anak di rumah selama sekolah diliburkan di Era Covid-19 ini, 

apalagi kalau siswa diajak belajar IPA melalui Daring (dalam jaringan). Sudah saatnya guru 

meninggalkan proses pembelajaran yang mengutamakan hapalan atau menemukan satu jawaban soal 

yang benar, metode pembelajaran era globalisasi saat ini, pemanfaatan teknologi sangat dibutuhkan 

untuk pengembangan media dan multimedia pembelajaran IPA 

 

Guru sebagai tenaga professional pendidikan memiliki peran penting dalam proses belajar mengajar. 

Guru harus mampu untuk menjelaskan pengetahuan yang dimiliki kepada siswanya melalui 

pengelolaan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan dan model-model pengajaran yang sesuai 

dengan pokok bahasan dan tingkat kognitif siswa. Selain itu, guru juga harus memperhatikan bahwa 

siswa adalah peserta didik yang harus diikutsertakan secara aktif dalam proses belajar mengajar 

sehingga materi yang diajarkan lebih bermakna bagi siswa dan tujuan pembelajaran yang diinginkan 

dapat tercapai (Dimyati dan Mudjiono, 2012 : 20). 

 

Pelajaran IPA seringkali dianggap siswa sebagai mata pelajaran yang sangat sulit dan menakutkan. 

Padahal siswa mengiginkan memperoleh informasi tentang hal yang ada disekitarnya dalam keadaan 

yang sebenarnya. Pembelajaran IPA pada saat ini masih dianggap membosankan. Sikap pasif siswa 

dalam pembelajaran dan sistem pengajaran yang monoton telah berdampak pada hasil belajar siswa. 

Hasil belajar siswa dirasa masih kurang. Nilai antara siswa berkemampuan berfikir baik dengan yang 

kurang terlihat mencolok. 
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Demikian juga pembelajaran IPA di SMPN 6 Tulang Bawang Barat  masih  kurang maksimal karena 

pembelajarannya masih tradisional dimana siswa hanya menerima informasi secara pasif dan 

pembelajarannya tidak memperhatikan pengalaman siswa. Tercapainya tujuan pembelajaran siswa 

dapat diukur dengan tes hasil pembelajaran atau formatif. Temuan di lapangan,di tempat peneliti 

bertugas menunjukkan adanya kesenjangan antar harapan dan kenyataan. Pada studi awal 

pembelajaran IPA materi Sistem Pencernaan Pada Manusia diketahui bahwa dari 32 orang siswa, baru 

diketahui ada 12 orang siswa (37,50%) yang diketahui sudah mengalami tuntas belajar, dengan 

perolehan nilai tes formatif nilai 75 ke atas, sedangkan 20 orang siswa lainnya (62,50%) terbukti 

belum tuntas, dengan perolehan nilai tes formatif  kurang dari nilai 75. Nilai rata-rata yang diperoleh 

baru mencapai 62,50. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukannya suatu usaha perbaikan dalam 

model pengajaran IPA yang dapat merangsang siswa untuk belajar secara aktif dalam proses belajar 

mengajar. 

 

Dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, pembelajaran yang dilakukan secara daring memanfaatkan 

teknologi informasi sebagai media untuk pelaksanaan pembelajaran. Namun, perubahan proses 

pembelajaran yang dilakukan secara tiba-tiba akibat adanya virus COVID-19 ini tidak jarang 

membuat guru (pendidik), peserta didik, maupun orangtua menjadi kaget. Adanya perubahan ini 

mengharuskan pendidik merespon dengan sikap dan tindakan untuk mau belajar hal-hal baru. 

Pemanfaatan teknologi harus menjadi acuan bagi guru untuk mampu menghadirkan proses 

pembelajaran yang memberikan ruang gerak bagi siswa untuk mampu bereksplorasi, memudahkan 

interaksi serta kolaborasi antar siswa maupun siswa dengan guru utamanya dalam pembelajaran IPA. 

Penyusunan materi serta penggunaan alat peraga atau media pembelajaran dalam proses pembelajaran 

secara daring yang dilakukan oleh guru dengan siswa harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan 

intelektual siswa. Hal ini dilakukan agar siswa lebih mudah dalam memahami materi yang diajarkan. 

 

Salah satu metode pembelajaran online yang saat ini sedang berkembang dan mulai digunakan adalah 

Google Classroom. Google Classroom adalah aplikasi khusus yang digunakan untuk pembelajaran 

online yang dapat dilakukan dari jarak jauh sehingga memudahkan guru untuk membuat, 

mengelompokkan dan membagikan tugas selain itu guru dan siswa bisa setiap saat melakukan 

kegiatan pembelajaran melalui kelas online Google Classroom dan siswa nantinya juga dapat belajar, 

menyimak, membaca dan mengirim tugas dari jarak jauh. Dalam proses pembelajaran melalui Google 

Classroom siswa diberi materi sehingga siswa langsung dapat memahami materi yang disampaikan 

guru melalui Google Classroom tersebut. Selain itu siswa juga diberi penugasan oleh guru dan 

mengirimkan hasil laporannya ke Google Classroom. Google Classroom menjadi salah satu alternatif 

untuk memberikan materi dan soal-soal tanpa menggunakan media cetak. 

 

Dalam proses pembelajaran guru dapat membagikan materi, memberi tugas melalui aplikasi ini. 

Aplikasi Google Classroom dapat digunakan untuk membuat dan mengelola kelas, tugas, nilai serta 

dapat memberikan masukan secara langsung. Peserta didik juga dapat melihat materi dan tugas yang 

diberikan, mengirim tugas, maupun memantau nilai dan masukan dari guru. 

 

Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, timbul permasalahan sebagai berikut: 

Adanya pandemi Covid 19 mengakibatkan pembelajaran tidak bisa, dilaksanakan secara tatap muka, 

sehingga harus dilaksanakan secara jarak jauh (daring). Tidak semua platform (aplikasi pembelajaran 

jarak jauh dapat diterapkan di semua sekolah). Aplikasi pembelajara yang diterapkan masih 

mempunyai beberapa kekurangan, yaitu kurang adanya interaksi langsung antara guru dengan peserta 
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didik. Kurang optimalnya hasil belajar peserta didik dapat disebabkan karena aplikasi pembelajaran 

yang kurang sesuai. 

 

Rumusan Masalah  

Dari penjelasan pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian tindakan kelas ini adalah: Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran IPA   materi  Sistem 

Pencernaan Pada Manusia melalui aplikasi google classroom siswa kelas 8G SMPN 6 Tulang Bawang 

Barat Semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021? Bagaimana peningkatan hasil belajar IPA materi  

Sistem Pencernaan Pada Manusia melalui aplikasi google classroom siswa kelas 8G SMPN 6 Tulang 

Bawang Barat   Semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021?  

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, agar memiliki arah yang jelas, maka ditetapkan tujuannya 

sebagai berikut: Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran menggunakan aplikasi Google 

Classroom dalam pembelajaran IPA materi Sistem Pencernaan Pada Manusia siswa kelas 8G SMPN 6 

Tulang Bawang Barat  Semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021. Untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar IPA siswa menggunakan aplikasi Google Classroom dalam pembelajaran IPA materi Sistem 

Pencernaan Pada Manusia siswa kelas 8G SMPN 6Tulang Bawang Barat Semester 1 Tahun Pelajaran 

2020/2021. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah siswa mengalami proses 

belajar. Hasil belajar juga merupakan hasil proses belajar atau proses pembelajaran.  Hasil belajar 

siswa dapat dilihat dari tingkat perkembangan mental yang lebih baik dibandingkan pra-belajar. 

Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotor.  

 

Dimyati dan Mudjiono (2002:3) mengartikan hasil belajar sebagai hasil dari suatu interaksi tindak 

belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindakan mengajar diakhiri dengan proses evaluasi 

belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan penggalan dan puncak proses belajar. Hasil belajar, 

untuk sebagian adalah berkat tindakan guru, suatu pencapaian tujuan pengajaran. Pada bagian lain, 

merupakan peningkatan kemampuan mental siswa. 

 

Hasil belajar tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dampak pengajaran dan dampak pengiring. 

Dampak pengajaran adalah hasil yang dapat  diukur, seperti tertuang pada angka rapor, angka dalam 

ijazah, atau kemampuan meloncat setelah latihan. Sedangkan dampak pengiring adalah terapan 

pengetahuan dan kemampuan di bidang lain, suatu transfer belajar. Peran guru dalam proses 

pembelajaran yaitu membuat desain intruksional, menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, 

bertindak mengajar atau membelajarkan, mengevaluasi hasil belajar yang berupa dampak pengiring. 

 

Suprijono (2012: 5) hasil belajar adalah pola-pola perubahan, nilai nilai, pengertian-pengertian, sikap-

sikap, apresiasi dan keterampilan. Bloom dalam (Suprijono, 2012: 6) hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah knowladge (pengetahuan, 

ingatan), comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), application (menerapkan), 

analysis (menguraikan, menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan, membentuk bangunan 

baru), dan evaluation (menilai). Domain afektif adalah receiving (sikap menerima), responding 

(memberikan respons), valuing (nilai), organization (organisasi), characterization (karakterisasi). 

Domain psikomotor meliputi initiatory, pre-routine, dan rountinized. 
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Gagne dalam Dimyati dan Mudjiono (2006:11-12) membagi lima kapabilitas hasil belajar, yakni: a) 

informasi verbal, b) keterampilan intelektual, c) strategi kognitif, d) keterampilan motorik dan e) 

sikap. Dalam sistem pembelajaran nasional, rumusan tujuan Pembelajaran, baik tujuan kurikuler 

maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari tiga ranah, yakni ranah 

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotoris.  

 

Bloom dalam Dimyati dan Mudjiono (2006:26-32) mengklasifikasikan hasil belajar menjadi 3 ranah 

yaitu: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif berkaitan dengan pengembangan 

keterampilan intelektual. Ranah afektif berkaitan dengan pengembangan sikap, penghargaan, nilai,  

perasaan, dan emosi yang dipelajari. Ranah psikomotorik berkaitan dengan keterampilan motorik. 

Hasil belajar yang optimal dapat dicapai jika proses belajar mengajar dilakukan secara sadar dan 

sengaja serta terorganisasi dengan baik. Salah satu hasil belajar yang dicapai setelah proses belajar 

adalah penguasaan siswa terhadap materi yang telah diajarkan.  

 

Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian 

kompetensi siswa, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, 

sekaligus sebagai umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara 

konsisten, sistematik, dan terprogram dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau 

lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan / atau 

produk, portofolio, dan penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan standar penilaian 

pendidikan dan panduan penilaian kelompok mata pelajaran. 

 

Dengan demikian, hasil belajar adalah perubahan positif yang diharapkan muncul dari serangkaian 

proses belajar mengajar. Perubahan ini terjadi akibat perubahan ilmu pengetahuan, kebiasaan, 

keterampilan, dan aspirasi dalam bentuk sikap dan nilai. 

 

IPA  merupakan  terjemahan  dari  kata-kata  Bahasa  Inggris  ”Natural Science”  secara  singkat  

disebut  juga  ”Science”.  Natural  artinya  alamiah, berhubungan dengan alam atau bersangkut paut 

dengan alam. ” Science” artinya ilmu  pengetahuan.  Jadi  Ilmu  Pengetahuan  Alam  (IPA)  secara  

harfiah  dapat disebut juga  ilmu tentang alam semesta (Dede dan Margaretha, 2008:1-2). Ilmu 

Pengetahuan Alam (selanjutnya disebut IPA) merupakan suatu ilmu yang  menawarkan  cara-cara  

kepada  kita  untuk  dapat  menjawab  pertanyaan-pertanyaan itu, IPA pun menawarkan cara kepada 

kita untuk memahami kejadian, fenomena dan keragaman yang terdapat di alam semesta, dan yang 

paling penting adalah  IPA  juga  memberikan  pemahaman  kepada  kita  bagaimana  caranya  agar 

kita dapat hidup dengan cara menyesuaikan diri terhadap hal-hal tersebut.  Dalam IPA berkaitan 

dengan mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan  hanya  penguasaan  

kumpulan  berupa  fakta-fakta,  konsep-konsep  atau prinsip-prinsip  saja  tetapi  merupakan  suatu  

proses  penemuan  yang  biasanya  di latarbelakangi oleh pertanyaan-pertanyaan atau keingintahuan.  

Pembelajaran  IPA  di  Sekolah  Dasar  diharapkan  siswa  berpikir  dan memiliki  sikap  ilmiah  maka  

hendaknya  pembelajaran  IPA  dimodifikasi  sesuai dengan  tahap  perkembangan  kognitif  siswa.  

Ada  berbagai  alasan  yang menyebabkan  suatu  mata  pelajaran  IPA  dimasukkan  ke  dalam  

kurikulum  suatu sekolah.   

 

Pembelajaran IPA pada jenjang pendidikan dan dengan menggunakan pendekatan serta model apa 

pun harus benar-benar efektif. Dalam buku Kegiatan Belajar Mengajar yang Efektif (Depdiknas, 

2003:5-6)) pembelajaran yang efektif secara umum diartikan sebagai Kegiatan Belajar Mengajar yang 

memberdayakan potensi siswa (peserta didik) serta mengacu pada pencapaian kompetensi individ-ual 

masing-masing peserta didik. Ada baiknya jika guru yang akan merancang pembelajaran IPA di SD 
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memperhatikan tujuh ciri utama pembelajaran efektif yang memberdayakan potensi siswa 

sebagaimana diuraikan pada buku tersebut (Depdiknas, 2003:7-11). 

 

Pembelajaran IPA yang dirancang berdasarkan syarat-syarat pembelajaran efektif di atas, pada 

pelaksanaannya akan menunjukkan tingginya kemampuan pembelajaran tersebut dalam menyajikan 

karakteristik atau hakikat pendidikan IPA di SD. Sebagaimana telah disinggung di muka, karakteristik 

tersebut meliputi dimensi (ruang lingkup) proses ilmiah, produk ilmiah dan sikap ilmiah. Sekedar 

untuk menegaskan ulang; dimensi proses pendidikan IPA dengan ketat menuntut guru untuk 

melibatkan siswa secara aktif kedalam kegiatan-kegiatan dasar yang biasa dilakukan oleh para 

ilmuwan dalam upaya memperoleh pengetahuan. Kegiatan dasar ini sering disebut sebagai metode 

ilmiah (Scienctific Method) dan keterampilan proses. Dimensi produk pendidikan IPA berhubungan 

dengan sejumlah fakta, data, konsep, hukum, atau teori tentang fenomena alam semesta yang harus 

dikuasai siswa sebagaimana tertuang dalam kurikulum dan berbagai buku ajar pendidikan IPA. 

Produk IPA membekali siswa dengan seperangkat pengetahuan dan wawasan IPA, baik untuk 

kepentingan memahami peristiwa-peristiwa alam yang ditemukannya dalam kehidupan sehari-hari, 

mau-pun sebagai dasar akademis bagi siswa dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi. Dimensi sikap merupakan hasil internalisasi dari akumulasi pengetahuan dan pengalaman 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran IPA. Dalam penjelasan sederhana, dimensi sikap IPA 

adalah cara pandang dan tinda-kan siswa terhadap sesuatu yang dilandasi oleh wawasan dan 

pengalaman yang diperolehnya dalam pendidikan IPA. Dimensi sikap ini sering disebut sebagai si-

kap ilmiah (Scientific Attitude). 

 

Sains mengandung makna pengajuan pertanyaan, pencarian jawaban, pemahaman jawaban, 

penyempurnaan jawaban baik tentang gejala maupun karakteristik alam sekitar melalui cara-cara 

sistematis. Belajar sains tidak sekedar belajar informasi sains tentang fakta, konsep, prinsip, hukum 

dalam wujud pengetahuan deklaratif, akan tetapi belajar sains juga belajar tentang cara memperoleh 

informasi sains, cara sains dan teknologi bekerja dalam bentuk pengetahuan prosedural, termasuk 

kebiasaan bekerja ilmiah dengan metode ilmiah dan sikap ilmiah. 

 

Dalam menyelenggarakan pembelajaran IPA dengan pendekatan dan model apa pun guru harus tetap 

pro aktif sebagai fasilitator; mau memonitor seberapa besar kadar on-task siswa, seberapa banyak 

keterampilan dan sikap ilmiah siswa yang dapat dikembangkan, dan sejauh mana konsep-konsep IPA 

dikuasai dan diimplementasikan siswa. Jika semua itu tercapai secara optimal maka dapat dipastikan 

bahwa pembelajaran IPA yang diselenggarakan guru adalah pembela-jaran IPA yang efektif. Salah 

satu sikap pro aktif guru adalah sejak awal berusaha memahami benar rambu-rambu pembelajaran 

IPA dalam kurikulum. 

 

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa sains selain 

sebagai produk juga sebagai proses tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pernyataan di atas selaras 

dengan pendapat Carin yang menyatakan bahwa sains sebagai produk atau isi mencakup fakta, 

konsep, prinsip, hukum-hukum dan teori sains. Fakta merupakan kegiatan-kegiatan empiris didalam 

sains dan konsep, prinsip, hukum-hukum, teori merupakan kegiatan-kegiatan analisis didalam sains.  

 

Sebagai proses sains dipandang sebagai kerja atau sesuatu yang harus dilakukan dan diteliti yang 

dikenal dengan proses ilmiah atau metode ilmiah, melalui keterampilan menemukan antara lain, 

mengamati, mengklasifikasi, mengukur, menggunakan keterampilan spesial, mengkomunikasikan, 

memprediksi, menduga, mendefinisikan secara operasional, merumuskan hipotesis, 

menginterprestasikan data, mengontrol variabel, melakukan eksperimen. Sebagai sikap sains 
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dipandang sebagai sikap ilmiah yang mencakup rasa ingin tahu, berusaha untuk membuktikan 

menjadi skeptis, menerima perbedaan, bersikap kooperatif, menerima kegagalan sebagai suatu hal 

yang positif. 

 

Beberapa ilmuwan memberikan definisi IPA sesuai dengan pengamatan dan pemahamannya. Carin 

(1993:3) mendefinisikan science sebagai The activity of questioning and exploring the universe and 

finding and expressing it’s hidden order, yaitu “ Suatu kegiatan berupa pertanyaan dan penyelidikan 

alam semesta dan penemuan dan pengungkapan serangkaian rahasia alam.” 

 

Pernyataan di atas selaras dengan pendapat Carin yang menyatakan bahwa IPA sebagai produk atau 

isi mencakup fakta, konsep, prinsip, hukum-hukum dan teori IPA. Fakta merupakan kegiatan-kegiatan 

empiris di dalam IPA dan konsep, prinsip, hukum-hukum, teori merupakan kegiatan-kegiatan analisis 

di dalam IPA. Sebagai proses IPA dipandang sebagai kerja atau sesuatu yang harus dilakukan dan 

diteliti yang dikenal dengan proses ilmiah atau metode ilmiah, melalui keterampilan menemukan 

antara lain, mengamati, mengklasifikasi, mengukur, menggunakan keterampilan spesial, 

mengkomunikasikan, memprediksi, menduga, mendefinisikan secara operasional, merumuskan 

hipotesis, menginterprestasikan data, mengontrol variabel, melakukan eksperimen. Sebagai sikap IPA 

dipandang sebagai sikap ilmiah yang mencakup rasa ingin tahu, berusaha untuk membuktikan 

menjadi skeptis, menerima perbedaan, bersikap kooperatif, menerima kegagalan sebagai suatu hal 

yang positif.  

 

Pembelajaran daring atau yang dikenal dengan istilah E-learning merupakan pembelajaran yang 

memanfaatkan teknologi. Menurut Dimyati (2017) menjelaskan bahwa pembelajaran daring atau yang 

dikenal dengan istilah e learning merupakan bentuk pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses 

belajar mengajar jarak jauh. Hal ini meningkat perubahan gaya belajar yang semakin pesat. Berikut 

pengertian e-learning dalam berbagai sudut pandang para ahli : Pengertian e-learning menurut (Mutia, 

2013) dalam jurnalnya mengatakan bahwa e-learning berasal dari dua kata yakni “e” dan “learning”. 

“e” merupakan singkatan dari electorinc dan learning adalah pembelajaran. Jadi e-learning 

merupakan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dengan menggunakan media elektronik 

berupa komputer, laptop maupun handphone selama pembelajaran berlangsung. Selain itu Menurut 

Rosenberg dalam jurnal (Ucu dkk., 2018) e-learning merujuk pada penggunaan teknologi internet 

dalam mengirimkan serangkaian solusi yang mampu meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilannya.  

 

Sedangkan menurut Sutabri dalam jurnal (Agusli & Azianah, 2014) menyatakan bahwa e-learning 

merupakan cara terbaru dalam proses belajar mengajar, e- learning lebih merujuk kepada 

pembelajaran yang di dukung melalui web sehingga dapat dilakukan didalam kelas sebagai 

pendukung pengajaran tradisional, dalam mengakses e-learning dapat dilakukan baik itu di rumah 

atau di dalam ruang kelas, juga dapat dilakukan dalam ruang kelas virtual, dimana semua kegiatan 

dilakukan online dan pelaksanaan kelas tidak melakukannya secara fisik langsung. Selanjutnya 

menurut (Abdallah, 2018) e-learning adalah proses pembelajaran dimana proses belajar siswa 

memudahkan siswa dalam belajar dengan memanfaatkan internet. Oleh karena itu, memungkinkan 

siswa dalam mempelajari hal-hal yang baru dengan mudah karena melalui e-learning mereka dapat 

memperoleh visualisasi sehingga pembelajarandengan menggunakan e learning merupakan bagian 

penting dari pembelajaran siswa. 

 

Pembelajaran daring menurut (Rigianti, 2020) adalah cara baru dalam pembelajaran dengan 

memanfaatkan perangkat elektronik berupa gawai atau laptop khususnya pada akses internet dalam 
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penyampaiannya dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran daring sepenuhnya bergantung kepada 

akses jaringan internet. Sedangkan menurut (Imania & Bariah, 2019) pembelajaran dalam jaringan 

atau istilahnya (daring) merupakan salah satu bentuk penyampaian pembelajaran secara konvensional 

kemudian dituangkan kedalam format digital melalui internet. Sehingga pembelajaran daring sebagai 

satu satunya media pembelajaran yang dapat menyampaikan materi antara guru dan siswa selama 

masa darurat pandemic covid-19 ini. Sementara itu, menurut (Made Yeni Suranti, 2020) Pembelajaran 

jarak jauh atau daring merupakan bentuk pemanfaatan teknologi, dimana pembelajaran menggunakan 

akses internet untuk mengatasi berbagai tugas yang telah diberikan oleh pendidik  

 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring merupakan sebuah cara 

terbaru dengan bentuk penyampaian pembelajaran konvensional dengan memanfaatkan berbagai 

perangkat elektronik sebagai media pembelajaran dalam menyampaikan materi. Dengan penggunaan 

model pembelajaran ini memiliki potensi untuk mendukung revolusi pembelajaran, menurut jurnal 

(Slameto, 2014) yang menyatakan didalam pembelajaran daring memiliki potensi untuk mendukung 

revolusi pembelajaran, yaitu pembelajaran konvensional dimana pembelajaran ini berpusat pada guru. 

Berikut enam dimensi utama yaitu:  Konektivitas dimana pada e-learning ini memudahkan peserta 

didik dalam berkomunikasi dan dapat mencari pengetahuan secara tidak terbatas sehingga anak 

mampu memiliki wawasan yang luas. Fleksibilitas, artinya pembelajaran dapat dilakukan dimana saja 

baik itu di rumah, di sekolah maupun dimana saja. Dan dapat belajar kapan saja dan dimana saja tanpa 

harus masuk ke dalam ruangan kelas. Interaktivitas, dimana dalam e-learning ini melibatkan interaksi 

antar pelajar dan materi pelajaran serta lingkungan belajar yang dapat dilakukan secara instan dan 

langsung sehingga memudahkan siswa untuk berdiskusi. Kolaborasi, dimana penggunaan fasilitas 

komunikasi dan diskusi online untuk mendukung pembelajaran kolaboratif diluar kelas. Memperluas 

peluang, pada daring ini, materi yang dapat memperkaya materi pembelajaran dan memperluas materi 

untuk pertemuan langsung sehingga anak mampu berpikir kritis dalam materi tersebut. Motivasi, 

penggunaan pembelajaran ini menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak tidak 

dibatasi pengetahuannya baik dalam ruang maupun waktu. 

 

Di dalam manfaat pembelajaran daring juga memiliki beberapa karakteristik pada e-learning 

mengenai produktif dalam mengembangkan pembelajaran daring, mengandung makna yaitu 

memunculkan ide-ide kreatif yang dihasilkan, adanya inovatif dalam arti dapat dikembangkan 

terobosan-terobosan baru dalam bidang pembelajaran yang dilengkapi dengan berbagai model 

pembelajaran konvensional, efisian dalam arti dapat digunakan dimanapun tanpa batas maupun ruang, 

fleksibel yang mengandung arti bahwa dalam pembelajaran daring ini dapat bervariasi, beragam dan 

kaya akan metode-metode dan pendekatan sehingga interaksi terjadi antara guru dengan siswa. 

 

Google Classroom merupakan sebuah aplikasi yang memungkinkan terciptanya ruang kelas di dunia 

maya. Selain itu, google classroom bisa menjadi sarana distribusi tugas, submit tugas bahkan menilai 

tugas-tugas yang dikumpulkan (Herman, 2014:85). Dengan demikian, aplikasi ini dapat membantu 

memudahkan guru dan siswa dalam melaksanakan proses belajar dengan lebih mendalam. Hal ini 

disebabkan karena baik siswa maupun guru dapat mengumpulkan tugas, mendistribusikan tugas, 

menilai tugas di rumah atau dimanapun tanpa terikat batas waktu atau jam pelajaran. 

 

Google classroom sesungguhnya dirancang untuk mempermudah interaksi guru dan siswa dalam 

dunia maya. Aplikasi ini memberikan kesempatan kepada para guru untuk mengeksplorasi gagasan 

keilmuan yang dimilikinya kepada siswa. Guru memliki keleluasaan waktu untuk membagikan kajian 

keilmuan dan memberikan tugas mandiri kepada siswa selain itu, guru juga dapat membuka ruang 
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diskusi bagi para siswa secara online. Namun demikian, terdapat syarat mutlak dalam 

mengaplikasikan google classroom yaitu membutuhkan akses internet yang mumpuni. 

 

Aplikasi google classroom dapat digunakan oleh siapa saja yang tergabung dengan kelas tersebut. 

Kelas tersebut adalah kelas yang didesain oleh guru yang sesuai dengan kelas sesungguhnya atau 

kelas nyata di sekolah. Terkait dengan anggota kelas dalam google classroom Herma (2014) 

menjelaskan google classroom menggunakan kelas tersedia bagi siapa saja yang memiliki Google 

Apps for Education, serangkaian alat produktivitas gratis termasuk gmail, dokumen, dan drive.  

 

Rancangan kelas yang mengaplikasikan google classroom sesungguhnya ramah lingkungan. Hal ini 

dikarenakan siswa tidak menggunakan kertas dalam mengumpulkan tuganya. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Herman (2014:78) yang memaparkan bahwa dalam google classroom kelas dirancang untuk 

membantu guru membuat dan mengumpulkan tugas tanpa kertas, termasuk fitur yang menghemat 

waktu seperti kemampuan untuk membuat salinan google dokumen secara otomatis bagi setiap siswa. 

Kelas juga membuat folder drive untuk setiap tugas dan setiap siswa, agar semuanya tetap teratur. 

 

Semua fitur tersebut dapat digunakan oleh guru selama pembelajaran. Pada dasarnya tahap awal yang 

dilakukan yakni dengan melakukan login dengan menggunakan akun G suit for Education atau google 

pribadi/email google (Iskandar dkk, 2020: 145-146) . 

 

Kerangka Pikir  

Pendidikan adalah sebuah proses dalam memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan 

yang di dapatkan oleh seseorang maupun sekelompok orang melalui pengajaran dan pelatihan. 

Pendidikan juga sebagai sarana proses pengubahan tingkah laku manusia dalam usaha mendewasakan 

diri, sehingga dapat membentuk peserta didik yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam 

mengembangkan kehidupan untuk menjadi lebih baik dari setiap masa ke masa. Kegiatan utama 

dalam proses pendidikan disekolah adalah kegiatan belajar mengajar, dimana proses belajar mengajar 

yang ada merupakan penentu keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Pembelajaran adalah 

sebuah proses yang dapat menghasilkan ilmu pengetahuan, kemahiran dan penguasaan serta 

pembentukan sikap dan kepercayaan diri untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Dalam pembelajaran ini biasanya bisa didapatkan oleh peserta didik di dalam sekolah, namun pada 

awal tahun 2020 pembelajaran di Indonesia menjadi terhambat. Hal ini disebabkan karena adanya 

wabah penyakit mematikan di Indonesia yaitu COVID-19.  

 

Pada awal tahun 2020, Indonesia digemparkan dengan adanya kasus mematikan yang dikenal dengan 

COVID-19. Penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin hari semakin bertambah dan menyebar ke 

beberapa kota lainnya sehingga dapat menewaskan ribuan warga. Dengan adanya penyebaran COVID 

19 di Indonesia maka pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak keluar rumah dan 

melakukan social distancing. Salah satunya dengan mengubah pembelajaran langsung di sekolah 

menjadi pembelajaran jarak jauh yang di lakukan secara daring atau online untuk sementara waktu. 

Hal demikianlah membuat siswa dan guru melakukan pembelajaran secara jarak jauh melalui 

jaringan, untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menghasilkan proses belajar mengajar yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah diharapakan di tengah pademik COVID-19 ini maka 

guru dapat melakukan pembelajaran daring melalui Google Classroom. 

 

“Pembelajaran dalam jaringan dapat digunakan sebagai alternatif ketika kegiatan pembelajaran tidak 

dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya baik melalui aktivitas belajar synchronous misalnya 

melalui video converence atau live chat, maupun asynchronous melalui kegiatan pembelajaran yang 
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telah dirancang dalam sistem pembelajaran online.” Aplikasi Google Classroom merupakan sebuah 

alat produktivitas yang di desain untuk memudahkan guru dalam menghemat waktu, mengelola kelas 

dan meningkatkan komunikasi dengan peserta didik. Adanya Google Classroom ini dapat 

memudahkan peserta didik dan guru untuk saling terhubung di dalam dan di luar sekolah.  

 

Hipotesis Tindakan 

Kajian teori dan kerangka pikir sebagaimaan dijelaskan di atas, maka hipotesis tindakan dari 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini adalah Jika pembelajaran IPA materi Sistem Pencernaan 

Pada Manusia menggunakan aplikasi Google Classroom maka proses dan hasil belajar siswa kelas 8G 

SMPN 1 Tulang Bawang Tengah Semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021 diduga dapat meningkat.  

 

METODE PENELITIAN 

Penilitian ini penulis mengambil lokasi di SMPN 6Tulang Bawang Barat yang beralamat di Jl. 

Sindang Gayur No. 17 Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat  Provinsi Lampung. Peneliti 

mengambil lokasi atau tempat ini dengan pertimbangan bekerja pada sekolah tersebut, sehingga 

memudahkan dalam mencari data, peluang waktu yang luas dan subjek penelitian yang sangat sesuai 

dengan profesi peneliti sebagai tenaga pengajar matematika di sekolah tersebut. Pertimbangan dan 

alasan peneliti menentukan menggunakan waktu penelitian selama 8 minggu pada bulan September 

2021 sampai dengan  Oktober 2020. 

 

Menurut Kardiawarman (Paizaluddin & Ermalinda, 2013 : 6) Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas (classroom action research) yang berarti penelitian yang dilakukan pada sebuah kelas 

untuk mengetahui akibat tindakan yang diterapkan pada suatu subjek penelitian di kelas tersebut. 

Secara lebih luas penelitian tindakan diartikan sebagai penelitian yang berorientasi pada penerapan 

tindakan dengan tujuan peningkatan mutu atau pemecahan masalah pada kelompok subyek yang 

diteliti dan mengamati tingkat keberhasilan atau akibat tindakannya, untuk kemudian diberikan 

tindakan lanjutan yang bersifat penyempurnaan tindakan atau penyesuaian dengan kondisi dan situasi 

sehingga diperoleh hasil yang lebih baik. Tindakan yang secara sengaja diberikan tersebut diberikan 

oleh guru atau berdasarkan arahan guru yang kemudian dilakukan oleh siswa. Konteks pekerjaan guru 

maka penelitian tindakan yang dilakukannya disebut penelitian tindakan kelas, Suharsimi 

(Paizaluddin & Ermalinda , 2013: 7) 

 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan merupakan proses yang 

mengevaluasi kegiatan proses belajar mengajar yang dilaksanakan secara sistematk dan menggunakan 

teknik-teknik yang relevan. Adapun kegunaan penelitian tindakan adalah untuk memecahkan masalah 

yang teridentifikasi, meningkatkan tingkat efektivitas dalam proses pembelajaran, prinsip kemitraan 

dan meningkatkan profesionalitas guru. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian 

tindakan kelas (PTK) adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan 

jalan merencanakan, melaksanakan, dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif 

dengan tujuan untuk memperbaiki kenerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa dapat 

meningkat (Paizaluddin & Ermalinda , 2013 : 8-9). 

 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 8G SMPN 6 Tulang Bawang Barat pada semester 1  tahun 

pelajaran 2020/2021 dengan jumlah siswa sebanyak 32 siswa, dengan 16  murid laki laki dan 16  

murid perempuan. 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar dan 

dokumentasi. Peningkatan hasil belajar dinilai dari kemampuan siswa dikelas dalam mengerjakan tes 
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yang diberikan oleh guru. Tes dilakukan setelah selesai pemberian materi atau setiap selesai persiklus. 

tes bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman materi siswa terhadap materi yang disampaikan. 

 

Dokumentasi dipergunakan untuk mencatat secara keseluruhan kejadian-kejadian selama 

berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekolah dan 

nama siswa serta foto rekaman proses tindakan penelitian.  

 

Teknik Analisis Data 

Data hasil belajar siswa diperoleh dengan nilai tes individu pada tes setiap siklus. Data tes dianalisis 

dengan menggunakan nilai rata-rata yang diperoleh semua siswa dan ketuntasan belajar klasikal 

siswa. Nilai rata-rata yang diperoleh semua siswa dan ketuntasan belajar klasikal siswa dapat dihitung 

dengan menggunakan rimus berikut : Tes hasil belajar diperoleh dari setiap siklus dan dianalisis 

secara deskriptif untuk mengetahui nilai rata-rata hasil belajar dan presentase ketuntasan belajar 

klasikal. 

a. Ketuntasan Belajar Klasikal 

 

 

 

Keterangan :  

A = Ketuntasan  

B = Jumlah Siswa Tuntas  

C = Jumlah Seluruh Siswa 

 

b. Nilai rata-rata 

 

 

 

Keterangan :  

X = Nilai Rata-rata 

∑Y= Jumlah Nilai Seluruh Siswa 

n = Jumlah Seluruh Siswa 

 

 

Prosedur Penelitian  

Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan dalam siklus I sampai siklus ke-n. 

Tiap siklus dilaksanakan sesuai dengan refleksi dari siklus sebelumnya. Prosedur pelaksanaan dalam 

tahap ini meliputi (1) Perencanaan (2) Pelaksanaan (3) Pengamatan (4) Refleksi. 

 

Kriteria Keberhasilan  

Tindakan akan dihentikan bila kriteria keberhasilan telah tercapai. Kriteria keberhasilan tindakan 

ditetapkan berdasarkan ketuntasan belajar yang diterapkan oleh sekolah dan berdasrkan pertimbangan 

peneliti. Adapun kriteria keberhasilan tindakan tersebut adalah:  Proses pembelajaran dinyatakan 

tuntas apabila 85% dari jumlah siswa dinyatakan tuntas. Siswa dinyatakan tuntas apabila memperoleh 

nilai minimal sama dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditetapkan oleh sekolah, 

yaitu 75,00.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian yang dilakukan ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yang juga dikenal dengan 

istilah Classroom Action Research. PTK merupakan salah satu penilitian yang cocok dilakukan oleh 

seorang guru, karena penelitian ini difokuskan pada permasalahan pembelajaran yang timbul di dalam 

kelas guna memperbaiki pembelajaran dan meningkatkan proses belajar mengajar yang lebih efektif. 

Data hasil penelitian yang akan dipaparkan merupakan data hasil rekaman tentang beberapa hal yang 

menyangkut pelaksanaan selama tindakan berlangsung, yaitu peningkatan hasil belajar matematika  

materi sistem pencernaan pada manusia  melalui aplikasi Google classroom  pada siswa kelas 8G 

SMPN 6Tulang Bawang Barat Semester 1  Tahun Pelajaran 2020/2021. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran IPA siswa kelas 8G pada 

materi sistem pencernaan pada manusia dengan menggunakan aplikasi google classroom. Tindakan 

yang diberikan kepada siswa adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan 

permasalahan secara berkelompok. Selain itu juga memberikan LKS untuk membantu agar siswa 

dapat sistematis dalam menyelesaikan masalah menuliskan apa yang diketahui, ditanyakan, ilustrasi 

gambar dan penyelesaian. Tindakan yang lain adalah peneliti selalu memberi nasehat agar siswa 

mengikuti pembelajaran dengan baik dan selalu mengingatkan untuk menyelesaikan soal pemecahan 

masalah dengan runtut.  

 

Dari hasil data diketahui bahwa diterapkannya metode pembelajaran berbasis daring yaitu dengan 

penggunaan aplikasi google classroom cukup efektif untuk melengkapi implementasi dari pendekatan 

pembelajaran. Tahapan implementasi ini telah di sesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang 

digunakan selama ini, yaitu pendekatan kontekstual. Karena dalam memahami suatu materi 

pembelajaran harus mengetahui konteks dari inti setiap materi yang dipelajari sehingga materi yang di 

sampaikan dapat diterima oleh siswa. Langkah pertama, membuat materi bahan ajar yang telah 

disesuaikan secara jelas dan dapat dipahami oleh siswa, sehingga siswa dapat belajar dengan mudah. 

Kemudian mengunggah materi tersebut ke dalam aplikasi google classroom. Materi tersebut tentang 

bacaan pembelajaran matematika dalam bentuk word ataupun pdf dan video tentang pembelajaaran 

IPA sebagai referensi siswa untuk belajar.  

 

Di aplikasi google classroom juga disediakan kolom komentar yang bertujuan untuk membuka ruang 

diskusi antara pengajar dan siswa. Sehingga siswa dapat bertanya dengan mudah tentang materi yang 

dianggap sulit. Selanjutnya untuk proses pembelajaran di kelas disesuaikan dengan pendekatan 

kontekstual melalui aplikasi google classroom. Kegiatan pembelajaran tersebut cukup efektif, karena 

berbagai macam referensi untuk belajar sudah diunggah ke aplikasi google classroom, sehingga siswa 

dapat belajar dengan mudah. Selain itu siswa juga merasa senang dan nyaman dengan adanya 

kemudahan mengakses materi pembelajaran. Secara keseluruhan setelah diterapkannya pembelajaran 

IPA berbasis daring yaitu dengan penggunaan aplikasi google classroom dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Peningkatan di setiap siklus dapat dilihat berdasarkan nilai hasil belajar dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimal (>75). 

 

Berdasarkan hasil yang telah dicapai dalam penelitian yang telah dilakukan peneliti, berarti peneliti 

memperkuat pendapat para ahli. Penggunaan aplikasi Google classroom dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA  pada siswa kelas 8G  SMPN 6 Tulang Bawang Barat. Kegiatan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan keaktifan belajar juga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal ini mendukung  

diterimanya hipotesis penelitian tindakan kelas yaitu penggunaan aplikasi Google classroom dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa.   
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Dari uraian serta penjelasan sebagaimana tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses 

perbaikan pembelajaran yang dilaksanakan dalam dua siklus terbukti efektif dan berhasil 

menyelesaikan masalah pembelajaran yang terjadi di kelas.  Hal ini dibuktikan dengan peningkatan 

hasil belajar siswa, di mana nilai rata-rata hasil belajar terus mengalami peningkatan dari 62,50 pada 

kondisi awal, menjadi 72,50 pada siklus pertama, dan pada akhir siklus kedua menjadi 80,00 dengan 

tingkat ketuntasan belajar yang juga meningkat pada setiap siklusnya, yaitu 12 orang siswa (37,50%) 

pada kondisi awal, menjadi 68,75% atau 22 siswa, dan pada siklus terakhir menjadi 87,50% atau 28 

siswa. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Yaniawati dalam Simanihuruk, 

dkk (2019:18) pembelajaran dengan aplikasi Google classroom memberikan manfaat seperti 

mempermudah pemberian informasi yang berhubungan dengan pelajaran dan juga kebutuhan 

pengembangan diri peserta didik, mempermudah interaksi pengajar dengan peserta didik, maupun 

interaksi peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Peserta didik dapat mempermudah 

mengakses materi ajar, dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, selain itu peserta didik juga 

mengakses soal-soal dengan mudah dan mengerjakannya dalam rentang waktu yang sudah ditentukan. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa indikator kriteria keberhasilan pembelajaran telah 

tercapai pada siklus kedua, sehingga pelaksanaan perbaikan pembelajaran dinyatakan selesai dan 

tuntas pada siklus kedua.  

 

Berdasarkan data-data hasil pelaksanaan perbaikan pembelajaran menggunakan aplikasi google 

classroom  sebagaimana diuraikan di atas berupa data hasil tes formatif siklus I, tes formatif siklus II 

dan data hasil observasi siklus I dan II maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan menggunakan 

aplikasi google classroom  dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa dalam materi sistem 

pencernaan pada manusia  hal tersebut dibuktikan dnegan meningkatnya hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPA materi sistem pencernaan pada manusia di kelas 8G SMPN 6 Tulang Bawang Barat  

Semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Dari hasil analisis data hasil penelitian dengan menerapkan Aplikasi Google Classroom, dapat 

diambil kesimpulan: Penggunaan aplikasi google classroom  sebagai media pembelajaran sudah 

terlaksana dengan baik. Keunggulan pemanfaatan google sebagai media pembelajaran adalah mudah 

dipakai dan dipahami karena tampilannya simple dan menarik sehingga proses pembelajaran 

khususnya matematika materi aritmatika sosial berjalan dengan baik. Penggunaan aplikasi google 

classroom  terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8 G SMPN 6 Tulang Bawang Barat  

Semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021. Peningkatan hasil belajar siswa, di mana nilai rata-rata hasil 

belajar  mengalami peningkatan dari 62,50 pada kondisi awal, menjadi 72,50 pada siklus pertama, dan 

pada akhir siklus kedua menjadi 80,00,  dengan tingkat ketuntasan belajar yang juga meningkat pada 

setiap siklusnya, yaitu 12 orang siswa (37,0%) pada kondisi awal, menjadi 68,75% atau 22 siswa, dan 

pada siklus terakhir menjadi 87,50% atau 28 siswa. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

indikator kriteria keberhasilan pembelajaran telah tercapai pada siklus kedua, sehingga pelaksanaan 

perbaikan pembelajaran dinyatakan selesai dan tuntas pada siklus kedua. 

 

Saran  

Hasil pengamatan peneliti selama menggunakan aplikasi google classroom  diajukan beberapa saran 

yaitu :  Bagi guru, aplikasi google classroom  dapat diimplementasikan di sekolah pada setiap mata 

pelajaran dan seluruh jenjang pendidikan. Aplikasi inipun dapat membantu menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan guru dan siswa di dalam kelas. Oleh karena itu, hendaknya para guru 

berani mengaplikasikan model pembelajaran yang inovatif dan “menantang” seperti google 
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classroom untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Bagi siswa, dengan mengetahui 

penggunaan google classroom  memberikan dampak positif pada hasil belajar pada mata pelajaran 

produk kreatif dan kewirausahaan, peserta didik diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan 

google classroom  dalam pembelajaran jarak jauh sehingga dapat meningkatkan pemahaman terhadap 

materi dan memotivasi peserta didik untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Sekolah,   

 

Pelaksanaan pembelajaran google classroom era pandemic Covid-19 sebagai langkah awal untuk 

mempersiapkan perubahan modernisasi serta diharapkan mampu menjadi alternatif SMPN 6 Tulang 

Bawang Barat dalam mengatasi permasalahan pembelajaran sebagai dampak pandemi Covid 19. 
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APPLICATION OF COOPERATIVE LEARNING MODEL TYPE 

MAKE A MATCH TO IMPROVE LEARNING RESULTS 

ENGLISH 

 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE  

MAKE A MATCH UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR  

BAHASA INGGRIS  
 

Diswatiningsih, M.Pd. 

SMP Negeri 19  Bandar Lampung Provinsi Lampung 

 

ABSTRACT 

The objectives to be achieved in this study are to increase students' motivation and learning outcomes in 

compiling Greeting and Introduction texts. The research subjects taken were class VII-D SMP Negeri 19 

Bandar Lampung Odd Semester Academic Year 2021-2022 with a total of 34 students, consisting of 21 male 

students and 13 female students. This research is a Classroom Action Research with a sequence of planning, 

action, observation, reflection or evaluation activities. Data collection techniques carried out in the study were 

test, observation, and documentation techniques. Data analysis techniques with qualitative descriptive 

techniques. The results showed that the use of the make a match learning model can improve the learning 

process of compiling procedure text using the make a match learning model from the initial conditions there 

were only 10 students or 29.41% who entered the active category, in the first cycle increased to 21 students or 

61 ,76% and in the second cycle it became 32 students or 94.11%, and improved the results of the writing test in 

compiling sentences from the initial conditions there were only 6 students or 17.64% who entered the 

completion criteria, in the first cycle increased to 15 students or 44 .11% and in the second cycle to 32 students 

or 94.11%. The conclusion is the implementation of learning actions through the make a match learning model 

can improve students' abilities in writing Greeting and Introduction texts and increase student activities in the 

learning process. 

Key Word: Make a Match, Process and Student Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam 

menyusun teks Greeting and Introduction. Subjek penelitian yang diambil adalah kelas VII-D SMP Negeri 19  

Bandar Lampung Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021-2022 dengan jumlah siswa sebanyak 34 siswa, terdiri 

dari siswa laki-laki 21 orang dan perempuan 13 orang. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas 

(Classroom Action Research) dengan urutan kegiatan perencanaan (planning), tindakan (action), observasi 

(observation), refleksi (reflection) atau evaluasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian 

dengan teknik tes, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Model Pembelajaran make a match dapat meningkatkan  Proses 

Pembelajaran Menyusun Teks Prosedur Menggunakan Model Pembelajaran Make A Match dari kondisi awal 

hanya ada 10 siswa atau 29,41% yang masuk dalam ketegori aktif, pada siklus pertama meningkat menjadi 21 

siswa atau 61,76% dan pada siklus kedua menjadi 32 siswa atau 94,11%, dan meningkatkan  hasil test writing 

menyusun kalimat dari kondisi awal hanya ada 6 siswa atau 17,64% yang masuk dalam kriteria tuntas, pada 

siklus pertama meningkat menjadi 15 siswa atau 44,11% dan pada siklus kedua menjadi 32 siswa atau 94,11%. 

Kesimpulannya adalah implementasi tindakan pembelajaran melalui model pembelajaran make a match dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks Greeting and Introduction dan meningkatkan aktifitas 

siswa dalam proses pembelajaran. 

Kata Kunci: Make a Match, Proses dan Hasil Belajar Siswa 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha untuk mengantarkan manusia pada jenjang yang lebih sempurna yang 

juga merupakan keberhasilan guru atau pendidik untuk mencapai tujuan pengajarannya. Setiap 

pendidik dan pengajar harus mengerti jelas tentang tujuan tujuan pengajaran tersebut untuk bisa 

mencapai tujuan pengajaran tersebut, maka seorang guru harus pandai- pandai menentukan strategi 

atau metode mana yang cocok untuk di gunakan dalam mengajar. Di harapkan dengan penerapan 

strategi atau metode yang tepat dapat mendorong peserta didik lebih giat dan semangat dalam belajar 

sehingga tercapailah tujuan pendidikan dengan sempurna. 

 

Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang paling mendunia yang digunakan untuk 

komunikasi antar bangsa dan pengantar ilmu pengetahuan. Sesuai dengan rasional fungsi bahasa 

Inggris tersebut, pendidikan bahasa Inggris Tingkat SMP, dimana siswa yang lulus ditargetkan untuk 

memiliki tingkat literasi atau kewicaraan informational (Depdiknas 2004:2-3). 

 

Siswa kelas VII-D dituntut untuk dapat menjelaskan berbagai fenomena alam dan sosial yang terjadi 

di sekitar mereka. Oleh karena itu salah satu tujuan dari pembelajaran bahasa Inggris di kelas VII-D 

adalah memahami dan mengungkapkan makna  dalam teks tulis monolog yang berbentuk monologue 

and dialogue (Greeting and Introduction) dan discussion  secara akurat, lancar dan berterima dalam 

konteks kehidupan sehari-hari. Jika siswa mampu memahami teks monologue and dialogue (Greeting 

and Introduction) baik struktur teks, ciri kebahasaan, maupun tujuan penulisan teks dengan benar 

maka mereka akan mampu menjelaskan berbagai fenomena alam dan sosial yang terjadi di sekitar 

mereka secara baik dan sistematis. 

 

Siswa kelas VII-D SMP Negeri 19  Bandar Lampung Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021-2022 

memiliki kompetensi bahasa Inggris yang kurang baik. Hal ini terlihat dari rata-rata kondisi awal 

siswa kelas VII-D hanya 62,17 pada nilai rata-rata klasikal dan telah mencapai tingkat ketuntasan 

17,39% . Pencapaian tersebut sudah cukup baik namun kurang maksimal sebab KKM yang 

dipersyaratkan adalah 70. Data tersebut menggambarkan  bahwa sedikit siswa yang mendapatkan nilai 

sekitar KKM  dan masih banyak yang belum melampaui KKM-nya. Penulis meyakini bahwa prestasi 

belajar siswa masih dapat dipacu dan ditingkatkan lebih tinggi lagi dengan teknik pengelolaan 

penilaian yang menantang mereka untuk lebih termotivasi meningkatkan prestasinya yang tidak hanya 

sekedar tuntas KKM.  

 

Dalam proses pembelajaran penulis merasakan bahwa anak-anak yang mempunyai motivasi belajar 

yang tinggi sering merasa kurang puas dengan hanya mencapai KKM yang telah ditetapkan di kelas. 

Mereka ingin jauh melampauinya dengan menunjukkan prestasi dengan menguasai kompetensi yang 

diajarkan setinggi-tingginya. Mereka harus diberikan tawaran untuk mencapai target KKM secara 

individu yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka guru juga harus mempunyai kriteria penilaian yang 

sistematis untuk mewadahi anak-anak dengan motivasi belajar yang tinggi tersebut dengan tidak 

segan-segan memberikan penghargaan yang tinggi terhadap prestasi mereka secara bertanggung 

jawab. Adalah kewajiban guru untuk membimbing mereka mewujudkan target nilai yang hendak 

mereka raih di akhir pembelajaran. 

 

Sebaliknya untuk siswa yang kurang termotivasi, guru harus mampu membangkitkan motivasi mereka 

untuk meraih prestasi yang lebih tinggi tidak hanya sekedar tuntas KKM. Mereka harus dibangkitkan 

semangatnya agarlebih termotivasi untuk menetapkan target prestasi/hasil belajar yang lebih tinggi 
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dari biasanya. Guru harus mampu meyakinkan bahwa mereka mampu mencapai target tersebut secara 

rasional dengan jalan merancang model pembelajaran dan penugasan sesuai kemampuan mereka.  

 

Model pembelajaran sangat dibutuhkan oleh pendidik agar peserta didiknya bisa menerima informasi 

atau pesan dengan baik, karena melalui model pembelajaran guru dapat membantu peserta didik 

mendapatkan informasi, ide, keterampilan, cara berfikir, dan mengekspresikan ide. Model 

pembelajaran berfungsi pula sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru dalam 

merencanakan aktivitas belajar mengajar (Suprijono, 2011:46). 

 

Salah satu model pembelajaran yang tepat diterapkan dalam proses pembelajaran adalah model 

pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan sistem 

pembelajaran yang memberi kesempatan pada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa 

dalam tugas-tugas yang terstruktur. Taniredja (2011:55) menyebutkan bahwa pembelajaran kooperatif 

dikenal sebagai pembelajaran secara berkelompok. Akan tetapi, belajar kooperatif lebih dari sekedar 

belajar kelompok atau kerja kelompok karena dalam belajar kooperatif ada struktur dorongan dan 

tugas yang bersifat kooperatif sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka. 

 

Belajar secara kelompok merupakan salah satu upaya untuk mengaktifkan siswa dalam proses 

pembelajaran. Dalam wilayah afektif, pembelajaran kooperatif berpengaruh signifikan terhadap sikap-

sikap positif siswa terhadap teman-teman mereka meskipun mereka berasal dari kebudayaan dan latar 

belakang sosial yang beragam, serta memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Pembelajaran kooperatif 

juga membantu siswa bersikap positif terhadap pembelajaran, bersedia untuk terlibat bersama teman-

temannya, dan bekerja sama saling meningkatkan pembelajarannya masing-masing (Huda, 2011:265). 

 

Isjoni (2012:77) menjelaskan bahwa pembelajaran model make a match merupakan salah satu 

pembelajaran kooperatif yang mendorong anak didik/siswa aktif dan saling membantu dalam 

menguasai pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal.  Sehingga pembelajaran dengan 

menggunakan model yang tepat akan turut menentukan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. 

Adapun pembelajaran perlu dilakukan dengan metode yang berpusat pada guru serta lebih 

menekankan ada interaksi peserta didik. Penggunaan model yang bervariasi akan sangat membantu 

peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

 

Peneliti berasumsi bahwa dengan meminta siswa untuk menyatakan target nilai yang hendak mereka 

raih di akhir pembelajaran akan mampu membangkitkan motivasi belajar dan meningkatkan hasil 

belajar pada penguasaan teks monologue and dialogue (Greeting and Introduction). Penulis 

menganggap bahwa siswa mempunyai harga yang tinggi sehingga harus dihargai setinggi-tingginya. 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe make a match ini mengajak siswa untuk mencari jawaban 

terhadap suatu pertanyaan atau pasangan dari suatu konsep melalui suatu permainan kartu pasangan. 

Sehingga hal yang perlu dipersiapkan jika pembelajaran dikembangkan dengan model make a match 

adalah kartu-kartu, kartu-kartu tersebut terdiri dari kartu yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu-

kartu lainnya yang berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut (Zaini, 2008:67). 

 

Dengan adanya model pembelajaran (make a match) siswa lebih aktif untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir. Disamping itu (make a match) juga memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya dan mengeluarkan pendapat serta berionteraksi dengan siswa yang menjadikan aktif 

dalam kelas. Oleh karena itu, peneliti mencoba melakukan penelitian tindakan kelas yang berjudul 
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“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Bahasa Inggris Siswa Kelas VII-D SMP Negeri 19  Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2021-2022’’. 

 

Identifikasi Masalah 

Ada beberapa masalah yang perlu dipecahkan dalam pembelajaran teks monologue and dialogue 

(Greeting and Introduction). Mengapa motivasi dan hasil belajar siswa dalam mempelajari teks 

monologue and dialogue (Greeting and Introduction) masih rendah? Bagaimana cara meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar siswa dalam memahami teks monologue and dialogue (Greeting and 

Introduction)? Apakah Model pembelajaran make a match sebagai model pengelolaan penilaian dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil siswa dalam memahami teks monologue and dialogue (Greeting and 

Introduction)? 

 

Rumusan Masalah 

Sesuai dengan paparan di atas, rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini adalah apakah 

penerapan Model pembelajaran make a match dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar teks 

monologue and dialogue (Greeting and Introduction) siswa Kelas VII-D SMP Negeri 19  Bandar 

Lampung semester ganjil  tahun pelajaran 2021-2022? 

 

Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui apakah penerapan Model pembelajaran make a match dapat meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar teks monologue and dialogue (Greeting and Introduction) siswa kelas VII-D 

SMP Negeri 19  Bandar Lampung   Tahun Pelajaran 2021-2022. Untuk mengetahui bagaimana Model 

pembelajaran make a match dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar teks monologue and 

dialogue (Greeting and Introduction) siswa kelas VII-D SMP Negeri 19  Bandar Lampung Semester 

Ganjil tahun pelajaran 2021-2022. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMP Negeri 19  Bandar Lampung  yang beralamat di Jl. 

Turi  Raya No. 1 Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Subjek penelitian yang 

diambil adalah kelas VII-D SMP Negeri 19  Bandar Lampung Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021-

2022 dengan jumlah sebanyak 34 siswa, terdiri dari siswa laki-laki 21 orang dan perempuan 13 orang. 

Waktu pelaksanaan pada Bulan 3 bulan dari bulan September sampai dengan Nopember 2021.  

 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) yang dilaksanakan 

dengan mengikuti prosedur penelitian berdasarkan pada prinsip Kemmis dan Taggart (1988) yang 

mencakup kegiatan perencanaan (planning), tindakan (action), observasi (observation), refleksi 

(reflection) atau evaluasi. Keempat kegiatan ini berlangsung secara berulang dalam bentuk siklus.  

 

SIKLUS ke-1  

Tahap Perencanaan (Planning), mencakup:  Menganalisis Silabus/ Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan metode CTL dengan 

menggunakan model Pembelajaran make a match. Merancang model pembelajaran klasikal.  

Mendiskusikan penerapan model pembelajaran interaktif. Menyiapkan instrumen (angket, pedoman 

observasi, tes akhir). Menyusun kelompok belajar peserta didik.  Merencanakan tugas kelompok.  

 

Tahap Melakukan Tindakan (Action), mencakup: Melaksanakan langkah-langkah sesuai 

perencanaan. Menerapkan model pembelajaran klasikal. Melakukan pengamatan terhadap setiap 

langkah-langkah kegiatan sesuai rencana. Memperhatikan alokasi waktu yang ada dengan banyaknya 
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kegiatan yang dilaksanakan. Mengantisipasi dengan melakukan solusi apabila menemui kendala saat 

melakukan tahap tindakan. 

 

Tahap Mengamati (observation), mencakup:  Melakukan diskusi dengan guru wali kelas dan kepala 

sekolah untuk rencana observasi. Melakukan pengamatan terhadap penerapan model pembelajaran 

klasikal. Mencatat setiap kegiatan dan perubahan yang terjadi saat penerapan model pembelajaran 

klasikal. Melakukan diskusi dengan guru untuk membahas tentang kelemahan-kelemahan atau 

kekurangan yang dilakukan guru serta memberikan saran perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. 

 

Tahap Refleksi (Reflection), mencakup:  Menganalisis temuan saat melakukan observasi 

pelaksanaan observasi. Menganalisis kelemahan dan keberhasilan guru saat menerapkan model 

pembelajaran klasikal dan mempertimbangkan langkah selanjutnya. Melakukan refleksi terhadap 

penerapan model pembelajaran klasikal.  Melakukan refleksi terhadap kreativitas peserta didik dalam 

pembelajaran Bahasa Inggris.  Melakukan refleksi terhadap hasil belajar peserta didik. 

 

SIKLUS ke-2  

Tahap Perencanaan (Planning), mencakup: Mengevaluasi hasil refleksi, mendiskusikan, dan 

mencari upaya perbaikan untuk diterapkan pada pembelajaran berikutnya.  Mendata masalah dan 

kendala yang dihadapi saat pembelajaran. Merancang perbaikan berdasarkan refleksi siklus 1.  

 

Tahap Melakukan Tindakan (Action), mencakup: Melakukan analisis pemecahan masalah. 

Melaksanakan tindakan perbaikan dengan menggunakan penerapan model pembelajaran Make a 

Match.  

 

Tahap Mengamati (observation), mencakup: Melakukan pengamatan terhadap penerapan model 

pembelajaran Make a Match. Mencatat perubahan yang terjadi. Melakukan diskusi membahas 

masalah yang dihadapi saat pembelajaran dan memberikan balikan.  

 

Tahap Refleksi (Reflection), mencakup:  Merefleksikan proses pembelajaran make a match. 

Merefleksikan hasil belajar peserta didik dengan penerapan model pembelajaran make a match. 

Menganalisis temuan dan hasil akhir penelitian, menyusun rekomendasi.  

 

Dari tahap kegiatan pada siklus 1 dan 2, hasil yang diharapkan adalah agar (1) peserta didik memiliki 

kemampuan dan kreativitas serta selalu aktif terlibat dalam proses pembelajaran Bahasa Inggris;  (2) 

guru memiliki kemampuan merancang dan menerapkan model pembelajaran interaktif dengan kerja 

kelompok khusus pada mata pelajaran Bahasa Inggris, dan (3) terjadi peningkatan prestasi peserta 

didik pada mata pelajaran Bahasa Inggris. 

 

Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian sebagai berikut: 

Tes  

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

ketrampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok (Arikunto, 2006:150).  Menurut Amir Da’in Indrakusuma (dalam Sulistyorini, 2009:86), tes 

adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau 

keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan 

cepat. Dalam penelitian ini tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah 

mempelajari sesuatu. Tes tersebut diberikan kepada peserta didik guna mendapatkan data kemampuan 
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siswa tentang materi pembelajaran bahasa Inggris. Tes yang digunakan adalah soal uraian yang 

dilaksanakan pada saat pra tindakan maupun pada akhir tindakan, yang nantinya hasil tes akan diolah 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. 

 

Observasi 

Observasi adalah upaya untuk merekam segala peristiwa dan kegiatan yang terjadi selama tindakan 

perbaikan itu berlangsung dengan atau tanpa alat bantuan. Observasi dilakukan untuk mengenai 

kegiatan di kelas selama kegiatan pembelajaran seperti tingkah laku peserta didik pada waktu belajar, 

berdiskusi, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Observasi ini dilakukan dengan menggunakan lembar 

obeservasi dan hal yang perlu diamati oleh observer meliputi keaktifan siswa dalam menyelesaikan 

tugas, bertanya, mengemukakan pendapat keaktifan dalam bekerja, dan kemampuan 

mengkomunikasikan hasil kerja (Siwono, 2008:25). Adapun lembar observasi sebagaimana terlampir. 

 

Dokumentasi  

Dokumentasi adalah kumpulan dari dokumen-dokumen yang dapat memberikan keterangan atau bukti 

yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan secara sistematis serta menyebar luaskan 

kepada pemakai informasi tersebut (Mulyana, 2004:180). Alasan dokumen dijadikan sebagai data 

untuk membuktikan penelitian karena dokumen merupakan sumber yang stabil, dapat berguna sebagai 

bukti untuk pengujian, mempunyai sifat yang alamiah, tidak reaktif, sehingga mudah ditemukan 

dengan teknik kajian isi, di samping itu hasil kajian isi akan membuka kesempatan untuk memperluas 

pengetahuan terhadap sesuatu yang disellidiki (Tanzeh, 2010:89).  Teknik ini dilakukan dengan 

melihat dokumen-dokumen resmi monografi, catatan catatan serta buku-buku peraturan yang ada. 

Untuk lebih memperkuat hasil penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi berupa foto-foto pada 

saat siswa melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan Model pembelajaran make a match. 

 

Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, 

memilah-milahnya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemupakan apa yang penting dan dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2008:248). Dalam penelitian tindakan kelas ini proses analisi 

data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu hasil tes,  

observasi (pengamatan) yang sudah ditulis dalam catatan lapangan. 

 

Data Hasil Observasi  

Observasi dilaksanakan pada kegiatan kelompok dengan menggunakan 3 indikator, yaitu  perhatian, 

kerjasama dan partisipasi aktif siswa. Adapun penjelasan mengenai penilaian terhadap aktivitas siswa 

sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini. 

Tabel Penilaian Aspek Observasi  

≥2 Aktif Tuntas 

<2 Pasif Belum Tuntas 

 

1. Data Hasil Belajar 

a.  Menghitung rata-rata 

Untuk menghitung nilai rata-rata digunakan rumus 
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Keterangan: 

x  =  rata-rata nilai 

∑X =  jumlah seluruh nilai  

N  =  jumlah peserta didik 

 

b.  Menghitung ketuntasan belajar  

1)  Ketuntasan belajar individu  

Data yang diperoleh hasil belajar peserta didik dapat ditentukan ketuntasan belajar 

individu. Peserta didik dikatakan:  

Tuntas, jika ≥ 70 

Tidak tuntas, jika < 70 

2)  Ketuntasan belajar klasikal  

 

Data yang diperoleh dari hasil belajar dapat ditentukan ketuntasan belajar klasikal menggunakan 

analisis deskriptif persentase dengan perhitungan: 

 

 

 

 

 

Indikator Keberhasilan  

Kriteria keberhasilan tindakan ini akan dilihat dari indikator proses dan indikator hasil belajar atau 

pemahaman. Indikator proses yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah jika ketuntasan belajar 

siswa terhadap materi mencapai 85% dan siswa yang mendapat nilai 70 setidak-tidaknya 85% dari 

jumlah seluruh siswa (Mulyasa, 2008:101-102). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Siklus I 

Data hasil analisis penilaian proses dan test tulis sebagai instrumen evaluasi yang telah di refleksikan 

dapat dilihat bahwa pada siklus ke 1 pembelajaran menyusun kalimat menjadi teks greeting and 

introduction menggunakan model pembelajaran make a match tidak berhasil secara maksimal karena 

hasil test dan proses tidak mencapai nilai yang diharapkan. Hal ini dapat ditemukan sebanyak 21 

orang siswa (61,76%) siswa aktif mengikuti proses pembelajaran melalui model pembelajaran make a 

match. Jumlah siswa yang pasif sebanyak 13 orang (38,24%). dalam proses pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran make a match. Nilai yang diperoleh siswa pun belum 

menunjukkan hasil yang signifikan, bahkan dalam indikator mengidentifikasi generic structure dan 

language feature jumlah siswa tuntas sebanyak 15 siswa atau 44,11% dan siswa belum tuntas 

sebanyak 19 siswa atau 56,89% dengan rata-rata klasikal sebesar 69,56. Dengan kata lain 

implementasi tindakan pada siklus ke 1 tidak berhasil dan dapat dikatakan pembelajaran tersebut 

mengalami kegagalan dan diperbaiki di siklus ke 2. 

 

Siklus II 

Pada tindakan siklus ke 2 guru mulai melakukan beberapa perbaikan dari kelemahan tindakan 

pembelajaran. Kelemahan yang ditemukan dalam siklus ke 1 meliputi media pembelajaran yang 

kurang relevan, siswa belum terbiasa/ belum akrab dengan mode pembelajaran make a match, serta 

pembatasan alokasi waktu tiap tahapan belajar yang kurang diperhatikan oleh guru. Hal tersebut 

menjadi dasar perbaikan di siklus ke 2. Guru kemudian memperbaikinya dengan menggunakan media 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 11 │ NOVEMBER 2022 │    ISSN : 2620-9748              132 

 

video berupa film yang menyajikan tata cara perkenalan dan memperkenalkan diri, siswa terlihat 

antusias dan fokus pada proses pembelajaran. Selain itu, guru membagikan kartu ke tiap kelompok 

masing-masing, satu siswa mendapat satu buah kartu untuk dicocokkan dengan teman satu kelompok. 

Batasan waktu dan penjelasan permainan make a match juga disampaikan oleh guru. Setelah 

melaksanakan tindakan siklus ke 2, siklus ke 2 dapat dilihat sejauh mana keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran. Ada peningkatan hasil pada proses pembelajaran dibandingkan dengan 

pelaksanaan tindakan siklus ke 1, yaitu sebanyak 32 siswa (94,11%) aktif dalam proses pembelajaran 

dan siswa yang pasif sebanyak 2 orang (5,89%).  Nilai siswa hasil dari evaluasi test tulis hanya 2 

orang siswa (5,89%) saja yang masih belum mencapai KKM (kriteria ketuntasan minimal). Dengan 

demikian hasil pelaksanaan tindakan siklus ke 2 telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. 

 

Antar Siklus  

Penilaian Proses Pembelajaran Menyusun Teks Prosedur Menggunakan Model Pembelajaran Make A 

Match. Dari 2 siklus yang telah dilaksanakan, maka peningkatan hasil penilaian proses pembelajaran 

menyusun teks prosedur menggunakan model pembelajaran make a match pada masing-masing siklus 

sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini. 

 

Tabel  Rekapitulasi Hasil Penilaian  

No Siklus Aktif Persentase Pasif Persentase 

1 Awal 10 29,41 24 70,59 

2 Siklus I 21 61,76 13 38,24 

3 Siklus II 32 94,11 2 5,89 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bawah pada kondisi awal hanya ada 10 siswa atau 29,41% yang 

masuk dalam ketegori aktif, pada siklus pertama meningkat menjadi 21 siswa atau 61,76% dan pada 

siklus kedua menjadi 32 siswa atau 94,11%. Secara jelas dalam bentuk diagram batang sebagaimana 

dijelaskan grafik di bawah ini: 

 
Gambar Diagram Peningkatan Hasil Penilaian Proses Pembelajaran Menyusun Teks 

Prosedur Menggunakan Model Pembelajaran Make A Match pada Kondisi Awal, 

Siklus I dan Siklus II 
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Hasil Test Writing Menyusun Kalimat  

Dari 2 siklus yang telah dilaksanakan, maka peningkatan hasil test writing menyusun kalimat pada 

masing-masing siklus sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini. 

Tabel Rekapitulasi Hasil Test Writing Menyusun Kalimat pada Kondisi Awal, Siklus I 

dan Siklus II 

No Siklus Tuntas Persentase Belum Tuntas Persentase 

1 Awal 6 17,64 28 82,36 

2 Siklus I 15 44,11 19 56,89 

3 Siklus II 32 94,11 2 5,89 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bawah pada kondisi awal hanya ada 6siswa atau 17,64% yang 

masuk dalam kriteria tuntas, pada siklus pertama meningkat menjadi 15 siswa atau 44,11% dan pada 

siklus kedua menjadi 32 siswa atau 94,11%. 

 

Secara jelas dalam bentuk diagram batang sebagaimana dijelaskan grafik di bawah ini: 

 
Gambar Diagram Peningkatan Hasil Test Writing Menyusun Kalimat pada Kondisi 

Awal, Siklus I dan Siklus II 

 

Berdasarkan penjelasan pada pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan penelitian 

yang telah dilaksanakan mengalami keberhasilan. Dengan kata lain, implimentasi tindakan 

pembelajaran melalui model pembelajaran make a match dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menulis teks berbentuk greeting and introduction dan meningkatkan aktifitas siswa dalam 

proses pembelajaran. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Akhirnya, penulis dapat memperoleh beberapa hasil temuan setelah melaksanakan refleksi dan diskusi 

Penelitian Tindakan Kelas ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Penggunaan Model Pembelajaran 

make a match dapat meningkatkan  Proses Pembelajaran Menyusun Teks Greeting and Introduction 

Menggunakan Model Pembelajaran Make A Match dari kondisi awal hanya ada 10 siswa atau 29,41% 

yang masuk dalam ketegori aktif, pada siklus pertama meningkat menjadi 21siswa atau 61,76% dan 
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pada siklus kedua menjadi 32 siswa atau 94,11%. Penggunaan Model Pembelajaran make a match 

meningkatkan  hasil test writing menyusun kalimat dari kondisi awal hanya ada 6 siswa atau 17,64% 

yang masuk dalam kriteria tuntas, pada siklus pertama meningkat menjadi 15 siswa atau 44,11% dan 

pada siklus kedua menjadi 32 siswa atau 94,11% 

 

Saran 

Proses pembelajaran yang baik dan menyenangkan adalah hal yang semestinya diciptakan oleh guru 

dalam membimbing dan memberi penguatan kepada siswa di kelas. Guru tentunya memiliki 

keinginan bagaimana siswa dapat dengan cepat mengerti dan mengaplikasikan apa yang menjadi 

tujuan pembelajaran. Hal yang paling utama adalah guru hendaknya senantiasa melakukan 

pengamatan sejauh mana peningkatan belajar siswa di kelas. Penulis menyarankan guru mulai 

mencoba menggunakan model pembelajaran kelompok seperti model pembelajaran make a match 

dalam pembelajaran karena siswa dapat termotivasi dan bekerjasama melalui pembelajaran yang 

menyenangkan disesuaikan dengan konteks yang menjadi tujuan pembelajran. 

 

Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil refleksi kedua siklus, peneliti membuat catatan beberapa saran 

untuk perbaikan di masa mendatang sebagaimana berikut: Perhatian guru terhadap peningkatan mutu 

pendidikan Bahasa Inggris khususnya perlu ditingkatkan demi keberhasilan siswa dalam 

pembelajaran. Keterampilan menulis sangat essensial dihubungkan dengan aspek pengembangan diri 

siswa ke depan. Model pembelajaran yang variatif hendaknya selalu dicoba sebagai upaya 

menciptakan proses pembelajaran aktif, inovatif, komunikatif, efektif dan menyenangkan sesuai 

dengan prinsip PAIKEM. Guru hendaknya mengembangkan model pembelajaran yang efektif, efisien 

dan menyenangkan yang dapat melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran Bahasa 

Inggris untuk meningkatkan kompetensi menulis mereka. Dalam upaya Membantu memperbaiki / 

meningkatkan proses hasil belajar dan mengajar guru hendaknya terus menggali potensi siswa guna 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis (writing) teks bahasa Inggris. 
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Acuan Penulisan 

___________________________________________________________ 

1. Naskah belum pernah dimuat/diterbitkan di jurnal lain. 

2. Naskah diformat dalam bentuk spasi 2 (Double) kertas A4 (20 mm X 297 mm) dengan 

betas tepi (margin) 2 cm untuk setiap tepi. Naskah ditulis dengan rata kiri-

kanan (justified). Naskah diketik menggunakan jenis huruf Times New Roman 

(font size: 12), berjumlah 10 sampai dengan 15 halaman. 

3. 1 Judul, abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia dengan maksimal 150 kata yang secara singkat memberikan gambaran 

aspek penting dan simpulan /hasil pokok dari naskah tersebut. Kata kunci 

minimal 5 kata dan maksimum 9 kata. 

4. Naskah dikirim ke alamat redaksi dalam ketikan disertai soft copynya dalam 

CD/DVD atau dikirim melalui email (rumahguruuu@yahoo.co.id atau 

rumahguruuu@Icloud.com). Pada halaman pertama, harap dicantumkan nama penulis, 

lembaga dan alamat lembaga penulis, dan alamat email penulis. 

5. Naskah yang diterima akan melalui proses peninjauan (review) oleh Tim Reviewer 

Ahli sebidang dan naskah juga akan melalui proses revisi bila diperlukan. 

Redaksi berwenang mengambil keputusan menerima, menolak maupun menyarankan 

pada penulis untuk memperbaiki naskah. 

6. Naskah yang dapat dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang kebijakan, 

penelitian, pemikiran, kajian, analisis dan atau reviu teori/ konsep/ 

metodologi, dan informasi lain yang secara substansi berkaitan dengan 

Pendidikan dalam berbagai jenjang dan jenis Pendidikan. 

7. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, dan 

isi. isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentase jumlah 

halaman sebagai berikut. 

a) Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan 

penelitian (10%). 

b) Kajian literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu 

yang relevan (15%). 

c) Metode yang berisi rancangan/ model, sampel dan data, tempat dan waktu, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%), 

d) Hasil dan pembahasan (50%). 

e) Kesimpulan dan saran (15%). 

f) Pustaka acuan  

(sistematika/struktur ini hanya sebagai pedoman umum. Penulis dapat 

mengembangkannya sendiri asalkan sepadan dengan pedoman ini). 

8. Tabel dan Gambar diberi nomor urut sesuai urutan pemunculannya. Tabel dan 

Gambar harus jelas terbaca dan dapat dicetak dengan baik. Untuk Tabel maupun 

Gambar gratis dari Microsoft Excel, mohon menyertakan file tersebut dalam Excel 

untuk mempermudah proses editing. Mohon diperhatikan, bahwa naskah akan dicetak 

dalam format warna hitam putih (grayscale) sehingga untuk gambar grafik mohon 

diberikan gambar yang asli atau dalam format jpeg (high resolution) sehingga 

dapat dicetak dengan jelas. 
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9.  Sekitar 80% atau lebih Pustaka yang diacu hendaknya bersumber dari hasil-hasil 

penelitian, gagasan, teori/konsep yang telah diterbitkan di jurnal (komposisi 

sumber acuan dari hasil penelitian lebih banyak daripada sumber yang diacu dari 

buku teks). Hasil penelitian paling lama 10 tahun terakhir, kecuali Pustaka 

Acuan yang klasik (tua) yang memang dimanfaatkan sebagai bahan kajian 

historic. 

10. Penulisan pustaka acuan merujuk pada sistem Harvard. Sistem Harvard menggunakan 

name penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama 

penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun 

yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf a, b, atau c dan seterusnya 

tepat di belakang tahun publikasi (balk penulisan dalam pustaka acuan maupun 

sitasi dalam naskah tulisan). 
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11. Penulisan Pustaka acuan yang bersumber dari Internet, agar ditulis secara 

beurutan sebagai berikut; penulis, judul, alamat web, dan tanggal unduh 

(download). 

12. Tulisan sepenuhnya tanggung jawab penulis. 
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