
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. 10  │   OKTOBER  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. 10    │   OKTOBER 2022   │      ISSN : 2620-9748   │     

  

DAFTAR ISI 
 

No Judul Peneliti Hal 

1 

MELALUI MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING DAPAT 

MENINGKATKAN MINAT BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PKN 
SEMESTER JANUARI-JUNI 2020 DI  
KELAS III.A SD NEGERI 01 TARUNG-TARUNG KEC. RAO 

 

Mawarnis, S. Pd 

Provinsi Sumatera Barat 

 

1 

2 
PEMANFAATAN VCD PEMBELAJARAN GUNA MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR IPA SISWA KELAS IX SMPN 3 MORI  

ATAS SATAP 

Ferdinan Pamuna, S.Pd 

Provinsi Sulawesi Tengah 

 

8 

3 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING  DALAM 
MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA PADA MATA PELAJARAN FISIKA 
TERHADAP MATERI POKOK TENTANG VEKTOR DI  

KELAS X MIPA 6 SMA NEGERI 18 BANDUNG 
 

Herlina, S.Pd. 

Provinsi Jawa Barat 

 

16 

4 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGEMBANGKAN LANGKAH 

PEMBELAJARAN YANG BAIK, BENAR, DAN EFEKTIF MELALUI PENERAPAN 
STRATEGI PEMBINAAN BERUPA VARIASI PELATIHAN DAN SIMULASI PADA 
GURU SD NEGERI SUWAAN KECAMATAN KALAWAT KABUPATEN 

MINAHASA UTARA 
 

Jahnes Tupelu, M.Pd 

Provinsi Sulawesi Utara 

 

27 

5 

UPAYA PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA 

PELAJARAN SEJARAH INDONESIA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 
TALKING STICK DI KELAS XI MIPA 1 SEMESTER JANUARI-JUNI 2020  
DI SMA NEGERI 1 SUNGAYANG KABUPATEN TANAH DATAR 

 

Herni Afridayanti, S.Pd 

Provinsi Sumatera Barat 
38 

6 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI DALAM MENINGKATKAN 

HASIL BELAJAR IPS SISWA KELAS VII  
SMPN 7 SIGI 
 

Hj. Nurcahya, S. Pd 

Provinsi Sulawesi Tengah 

 

46 

7 
PENINGKATAN AKTIVITAS DAN PRESTASI BELAJAR DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE DEMONSTRASI KELAS V SD NEGERI 1 WAY 

ASAHAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

Lukman Nulhakim, S.Pd.I 

Provinsi Lampung 

 

52 

8 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH UNTUK 

MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA 
KOMPETENSI DASAR MENUNJUKKAN SIKAP SALING MENGINGATKAN DAN 
BERPEGANG TEGUH SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI PEMAHAMAN  

Q.S. AT-TIN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS IV 
SD NEGERI 1 TEBA BUNUK TAHUN PELAJARAN 2022/2023 

 

Rosmala Dewi 

Provinsi Lampung 

 

59 

9 

SUPERVISI MANAJERIAL DENGAN TEKNIK KLINIK  DAN BRAIN STORMING   
UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI TIM PENGEMBANG SEKOLAH 

DALAM  MEREVISI KURIKULUM SEKOLAH (KTSP)  DI SD BINAAN SE-
KECAMATAN AIRNANINGAN SEMESTER GANJIL 
 TAHUN  PELAJARAN  2021/2022 

Supriyatno 

Provinsi Lampung 

 

71 

10 

PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW UNTUK 
MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN IPS 

SISWA KELAS VI SDN 2 KURIPAN SEMESTER GANJIL 
 TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

Suratmi, S.Pd 

Provinsi Lampung 

 

80 

11 

PENINGKATAN KEMAMPUAN GURU  DALAM MEMBUAT SILABUS MELALUI 

PELAKSANAAN SUPERVISI AKADEMIK DENGAN TEKNIK KOLABORATIF  
DAN WORK SHOP PADA S.D. BINAAN DI KECAMATAN PUGUNG  
T. P. 2014/2015 

 

Nandrawati,A.S.S.Pd. 

Provinsi Lampung 
90 

12 

PELAKSANAAN SUPERVISI AKADEMIK DENGAN METODE KLINIK  DAN 
THINK PAIR SHARE (TPS) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN GURU  

DALAM MEMBUAT RPP PADA SEKOLAH  DASAR NEGERI BINAAN DI 
KECAMATAN GUNUNG ALIP 
T. P. 2015/2016 

 

Drs. Suwardi 

Provinsi Lampung 

 

102 

 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 10 │ OKTOBER 2022 │    ISSN : 2620-9748              1 

 

THROUGH THE DISCOVERY LEARNING MODEL CAN IMPROVE 

STUDENTS 'LEARNING INTEREST IN SUBJECT PKN  

SEMESTER JANUARY-JUNE 2020 CLASS III.A SD NEGERI 01 

TARUNG-TARUNG KEC. RAO 

 

MELALUI MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING 

DAPAT MENINGKATKAN MINAT BELAJAR SISWA PADA MATA 

PELAJARAN PKN SEMESTER JANUARI-JUNI 2020 DI KELAS III.A 

SD NEGERI 01 TARUNG-TARUNG KEC. RAO 
 

Mawarnis, S. Pd 

SD Negeri 01 Tarung-Tarung Kec. Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat 

 

ABSTRACT 

This study aims to see an increase in student interest in learning through the application of the Discovery 

Learning learning model in the January-June 2020 Semester PKN subjects in Class IX.1 SD Negeri 01 Tarung-

Tarung Kec. Rao. The results of the study included: Student PKN learning activities using the Discovery 

Learning Learning Model that in the learning readiness activity in cycle I, namely in the first cycle there was an 

average of 62.1% and in the second cycle an average of 84.5% average. We can see a significant increase of 

22.4%. The indicator of students who pay attention to the media image in the first cycle an average of 25.9% 

and the second cycle an average of 75.9%. There was a significant increase of 50%. The indicator of students 

who listened to the teacher's explanation in the first cycle an average of 53.4% and the second cycle an average 

of 75.9%. There was a significant increase, namely 22.5%. The indicator of students who did the assignment 

seriously in the first cycle was an average of 44.8% and the second cycle was an average of 67.2%. There was 

an increase of 22.4%. Student learning outcomes in the PKN subject also increased where in cycle I was 52.6% 

(complete) and in cycle II became 75.9% (complete). There was an increase of 23.3%. 

Key Word: Interest in learning, Discovery Learning 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat peningkatan minat belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran 

Discovery Learning pada mata pelajaran PKN Semester Januari-Juni 2020 di Kelas IX.1 SD Negeri 01 Tarung-

Tarung Kec. Rao. Hasil penelitian meliputi: Aktivitas belajar PKN siswa dengan menggunakan Model 

Pembelajaran Discovery Learning bahwa pada aktivitas kesiapan menerima pelajaran pada siklus I yaitu pada 

siklus pertama terdapat rata-rata 62,1% dan pada siklus kedua rata-rata 84,5%. Dapat kita lihat terjadi 

peningkatan yang signifikan yaitu 22,4%. Indikator siswa yang memperhatikan media gambar pada siklus 

pertama rata-rata sebanyak 25,9% dan siklus kedua rata-rata sebanyak 75,9%. Terjadi peningkatan yang 

signifikan yaitu 50%. Indikator siswa yang menyimak penjelasan guru pada siklus pertama rata-rata 53,4% dan 

siklus kedua rata-rata sebanyak 75,9%. Terjadi penigkatan yang signifikan yaitu 22,5%. Indikator siswa yang 

mengerjakan tugas secara serius pada siklus pertama rata-rata sebanyak 44,8% dan siklus kedua rata-rata 

sebanyak 67,2%. Terjadi kenaikan sebesar 22,4%. Hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PKN juga 

mengalami peningkatan dimana pada siklus I sebesar 52,6% (tuntas) dan pada siklus II menjadi 75,9% (tuntas). 

Terjadi peningkatan sebesar 23,3%. 

Kata Kunci: Minat belajar, Discovery Learning 
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Pendahuluan 

Minat belajar pada pembelajaran PKN ternyata masih belum optimal. Siswa masih menganggap 

pelajaran PKN membosankan dan merepotkan. Walaupun dilakukan usaha, namun minat belajar 

siswa di SD Negeri 01 Tarung-Tarung Kec. Rao masih tergolong rendah. Hal ini ditandai dengan 

masih rendahnya perhatian, kepedulian, dan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran PKN 

dalam kelas. Dalam pembelajaran PKN siswa kelas I masih ada sekitar 42,5% yamg masih tidak 

perhatian dan peduli. 

 

Guru memegang peranan penting dalam upaya membentuk watak siswa sebagai generasi penerus 

bangsa. Pembelajaran merupakan kegiatan formal yang dilakukan di sekolah. Kegiatan belajar 

mengajar sebagai suatu interaksi antara siswa dan guru untuk mencapai tujuan.  

 

Tujuan dari pembelajaran adalah menciptakan siswa yang cerdas spiritual, emosional, dan intelektual. 

Untuk mewujudkan tujuan pembelajaran tersebut diperlukan metode yang tepat. Salah satu indikator 

keberhasilan metode dapat dilihat pada prestasi belajar siswa dibandingkan dengan kriteria ketuntasan 

minimal (KKM).  

 

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang berfokus pada pembentukan 

watak siswa sebagai generasi muda. Siswa diharapkan mampu memahami, menghayati, dan 

mengaktualisasikan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang cerdas, terampil, dan 

berkarakter sesuai amanat pancasila dan UUD 1945.  

 

Pelajaran PKn juga berhubungan dengan kehidupan masyarakat tentang cara bersikap dengan orang 

tua, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat menjadi wahana 

bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan lingkungan sekitar serta prospek pengembangan 

lebih lanjut penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekan pada 

pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami 

tentang keadaan lingkungan sekitar. Namun  kenyataan di lapangan guru masih mengajar dengan 

konvensional yang monoton, penggunaan alat peraga dalam proses pembelajaran yang masih kurang 

dan aktivitas guru lebih dominan daripada siswa. Pelaksanaan pembelajaran masih menekankan pada 

tugas-tugas rutin dan hafalan semata, Sehingga prestasi belajar siswa sangat rendah. Metode 

konvensional menghambat proses pencapaian sasaran belajar PKn karena dalam pembelajaran 

diperlukan proses interaksi mengajar yang baik antara guru dan siswa  serta pemilihan pendekatan 

yang tepat dalam proses pembelajaran PKn membutuhkan metode yang menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi secara optimal.  

 

Berdasakan fenomena di atas maka perlu dilakukan kajian lebih mendalam tentang minat belajar 

siswa tersebut dalam sebuah judul “Meningkatkan Minat Belajar Siswa Melalui Model 

Pembelajaran Discovery Learning Pada Mata Pelajaran PKN Semester Januari-Juni 2020 di 

kelas IX.1 SD Negeri 01 Tarung-Tarung Kec. Rao”. 

 

 

Kajian Teori 

Minat Belajar 

Secara harfiah minat merupakan suatu pemusatan perhatian yang tidak disegaja yang terlahir dengan 

penuh kemauannya dan yang tergantung dari bakat dan lingkungan (Sujanta Agus: 1981). Dalam 

belajar diperlukan suatu pemusatan perhatian agar apa yang dipelajari dapat dipahami, sehingga siswa 
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dapat melakukan sesuatu sebelumnya tidak dapat dilakukan. Terjadilah suatu perubahan kelakuaan, 

perubahan kelakuan ini meliputi seluruh pribadi siswa baik kognitif, psikomotor, maupun afektif.  

 

Walgito (1981), Minat adalah sebagai suatu keadaan dimana seseorang menaruh perhatian objek yang 

disertai keinginan mengetahui dan membuktikanya lebih lanjut. Dalam proses belajar, anak belajar 

dari pengalaman sendiri, menkontruksi pengetahuan kemudian memberi makna pada pengetahuan itu. 

Melalui proses belajar yang mengalami sendiri, mememukan sendiri secara berkelompok, seperti 

bermain maka anak menjadi senang, sehingga tumbuhlah minat untuk belajar khususnya mata 

pelajaran tersebut. 

 

Minat belajar adalah aspek psikologis seesorang yang menampakkan diri dalam beberapa gejala, 

seperti gairah, keinginan, perasaan suka untuk melakukan proses perubahan tingakah laku melalui 

berbagai kegiatan yang meliputi mencari pengetahuan dan pengalaman, dengan kata lain minat belajar 

itu aadalah perhatian. Rasa suka, keterkaitan seseorang (siswa) terhadap belajar yang ditunjukan 

melalui keantusiasan, partisipasi dan keaktifan dalam belajar. 

 

Untuk meningkatkan minat, maka proses pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan siswa 

bekerja dan mngalami apa yang ada dilingkunagan secara berkelompok. 

 

Model Pembelajaran Discovery Learning 

Menurut Richey (1986) model pembelajaran Discovery Learning adalah penemuan yang dilakukan 

secara berkelompok mengalami dan melakukan percobaan dengan aktif yang memungkinkannya 

menemukan prinsip. 

Langkah-langkah pembelajaran Discovery Learning adalah: 

1. Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok heterogen  

2. Guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok 

3. Guru memangil ketua-ketua kelompok untuk satu materi tugas sehingga untuk satu kelompok 

mendapatkan tugas satu materi 

4. Masing-masing kelompok membahas materi yang sudah ada secara kooperatif berisi penemuan 

5. Setelah setelah selesai diskusi lewat juru bicara, ketua menyampaikan hasil pembahasan 

kelompok  

6. Guru memberikan penjelasan singkat sekaligus memberikan kesimpulan 

7. Evaluasi  

Pembelajaran Discovery Learning ini membantu  guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan 

situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk menggali dan membuat hubungan antara materi 

yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Dengan model 

pembelajaran ini minat belajar siswa meningkat. 

 

Metodologi Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian tindakan kelas (PTK), yang dilakukan dengan tujuan 

untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam Pembelajaran PKN Semester Januari-Juni 2020 di SD 

Negeri 01 Tarung-Tarung Kec. Rao 

 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode siklus mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. Tindakan penelitian ini dilaksanakan di kelas IX.1 pada mata Pelajaran PKN 

Semester Januari-Juni 2020 di SD Negeri 01 Tarung-Tarung Kec. Rao, dimana jumlah siswanya 29 

orang. 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil Penelitian 

Siklus I 

Berdasarkan hasil analisis data dalam observasi, dapat disimpulkan bahwa  pembelajaran Discovery 

Learning cukup memberikan minat pada siswa dalam pembelajaran. Hal ini terlihat dari jumlah siswa 

yang siap menerima pelajaran, memperhatikan media, mendengarkan penjelasan guru, dan 

mengerjakan tugas secara serius. 

 

Hasil dari penelitian peneliti pada pembelajaran Discovey Learning sudah sangat baik. Hal ini 

ditandai dengan adanya peningkatan minat siswa dalam proses pembelajaran, Berdasarkan analisis 

data dapat dilihat adanya peningkatan minat belajar siswa dengan pembelajaran Discovey Learning 

mencakup: Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran menunjukkan peningkatan dari 55,2% pada 

pertemuan pertama menjadi 69% pada pertemuan kedua. Minat memperhatikan media meningkat dari 

44,8% pada pertemuan pertama menjadi 55,2% pada pertemuan kedua. Minat menyimak penjelasan 

guru meningkat dari 48,3% pada pertemuan pertama menjadi 58,6% pada pertemuan kedua. Minat 

mengerjakan tugas secara serius meningkat dari 41,4% pada pertemuan pertama menjadi 48,3% pada 

pertemuan kedua. 

 

Siklus II 

Berdasarkan analisis data dapat dilihat adanya peningkatan minat belajar siswa dengan pembelajaran 

Discovery Learning mencakup : Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran menunjukkan peningkatan 

dari 79,3% pada pertemuan pertama menjadi 89,7% pada pertemuan kedua. Minat memperhatikan 

media meningkat dari 69% pada pertemuan pertama menjadi 82,8% pada pertemuan kedua. Minat 

menyimak penjelasan guru meningkat dari 65,5% pada pertemuan pertama menjadi 86,2% pada 

pertemuan kedua. Minat mengerjakan tugas secara serius meningkat dari 58,6% pada pertemuan 

pertama menjadi 75,9% pada pertemuan kedua. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan menggunakan pembelajaran Discovey Learning pada siklus kedua 

cukup memuaskan jika dibandingkan dengan hasil pengamatan pada siklus pertama, karena setiap 

indikator minat siswa mengalami peningkatan yang ditandai dengan banyaknya siswa yang siap 

menerima pelajaran, memperhatikan tampilan slide/ganbar, menyimak penjelasan guru, mengerjakan 

tugas mandiri serta banyaknaya siswa yang merespon tampilan slide/gambar baik yang bertanya 

maupun yang menjawab pertanyaan guru. 

 

Berdasarkan temuan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran PKN dapat ditingkatkan melalui 

pembelajaram Discovey Learning. Oleh sebab itu dengan berakhirnya pelaksanaan tindakan pada 

siklus kedua ini maka diambil keputusan untuk tidak perlu dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

 

Pembahasan  

Dalam penelitian ditemukan pengaruh positif dari proses pembelajaran Discovery Learning pada mata 

pelajaran PKN. Pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan minat belajar siswa yang 

dilihat dari banyaknya siswa yang siap menerima pelajaran, memperhatikan tampilan media, 

menyimak penjelasan guru, dan mengerjakan tugas. 

 

Pembelajaran Discovery Learning menghargai keberagaman siswa dengan jenis dan tingkt kecerdasan 

yang berbeda serta sangat memperhatikan kasenangan siswa (enjoyfull). Model ini dapat menunjang 

aktivitas semua jenis kecerdasan yang dimiliki siswa (multiple intelegences). Secara visual siswa 
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belajar melalui indera penglihatan dengan mengakses citra visual yang diciptakan maupun diingat. 

Secara auditorial siswa belajar dengan mengakses sgala jenis bunyi dan kata. Secara kinestetik siswa 

belajar dengan mengakses segala jenis gerak dan emosi. 

 

Dampak negatif yang ditemui dalam pemelajaran Discovery Learning tidak terlalu menonjol 

kelemahan yang ditemui dalam pemelitian ini antara lain : pertama kurangnya waktu yang tersedia, 

karena setiap kali pertemuan waktu yang ada 2 x 40 menit, sehingga pengalokasian waktu untuk 

menampilkan tampilan slide/gambar terbatas begitu juga waktu untuk mengerjakan tugas terbatas. 

Kedua kurangnya sarana sumber yang tersedia, sehingg siswa tidak banyak mendapat informasi. 

Ketiga masih belum optimalnya pengoperasian media bagi guru dalam proses pembelajaran. Akan 

tetapi walaupun demikian secara umum penampilan slide/gambar cukup baik. 

 

Kenyataan yang ditemui peneliti dalam pembelajaran Discovery Learning di kelas III.A SD Negeri 01 

Tarung-Tarung Kec. Rao sangat memuaskan. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan minat 

belajar. Minat siswa dalam proses belajar dapat dilihat dari kesiapan siswa menerima pelajaran pada 

siklus pertama terdapat rata-rata 62,1% dan pada siklus kedua rata-rata 84,5%. Dapat kita lihat terjadi 

peningkatan yang signifikan yaitu 22,4%. Peningkatan yang signifikan tersebut disebabkan kerana 

sebelum memulai pelajaran guru memperhatikan kerapian dan kebersihan ruangan belajar dan guru 

memulai pelajaran setelah semua siswa siap untuk belajar. 

 

Indikator siswa yang memperhatikan media gambar pada siklus pertama rata-rata sebanyak 50% dan 

siklus kedua rata-rata sebanyak 75,9%. Terjadi peningkatan yang signifikan yaitu 25,9%. Hal ini 

disebabkan beberapa faktor antara lain: guru menggunakan media pembelajaran yang membantu 

siswa memahami pelajaran seperti media visual berupa slide/gambar. Selain itu guru menguasai 

penggunaan alat/bahan. 

 

Indikator siswa yang menyimak penjelasan guru pada siklus pertama rata-rata 53,4% dan siklus kedua 

rata-rata sebanyak 75,9%. Terjadi peningkatan sebesar 22,5%. Hal ini disebabkan beberapa faktor 

antara lain: guru menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam mengajar, guru menggunakan 

informasi secara berulang-ulang. Selain itu kondisi lingkungan juga mendukung dimana siswa belajar 

PKN pada jam pertama.  

 

Indikator siswa yang mengerjakan tugas secara serius pada siklus pertama rata-rata sebanyak 44,8% 

dan siklus kedua rata-rata sebanyak 67,2%. Terjadi kenaikan sebesar 22,4%. Hal ini disebabkan antara 

lain : guru selalu memberikan dorongan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan belajar 

mengajar.selain itu guru juga selalu memberikan reinforcemant kepada siswa yang mengerjakan tugas 

dengan baik dan benar. 

 

Berdasarkan data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran Discovery Learning dapat 

meningkatkan minat belajar siswa. Kenyataan ini sesuai dengan harapan peneliti karena indikator 

keberhasilan tindakan telah tercapai. Minat siswa kelas III.A dikatakan meningkat karena telah 

memenuhi kriteria penilaian 61-80 % (baik) dan sebanyak 75,9% dari seluruh jumlah siswa kelas 

III.A memiliki minat yang tinggi dalam belajar PKN. 

 

Dari temuan penelitian di atas terlihat bahwa pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan 

minat belajar siswa. Hal ini sesuai degan apa yang dikemukakan oleh Sharan (dalam Bukhari, tahun 

1995):  “Model pembelajaran Discovery Learning ini membantu  guru mengaitkan materi yang 

diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara materi 
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yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Dengan model 

pembelajaran ini minat belajar siswa meningkat”. 

 

Hal ini tentunya menjadi catatan penting bagi seorang guru karena menurut Hamalik (2002:157) 

menjelaskan bahwa sesuatu yang menarik minat siswa dari nilai tertinggi bagi siswa berarti sesuatu 

itu bermakna baginya, karena itu guru hendaknya berusaha menyesuaikan model pembalajaran 

dengan karakteristik siswa. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pembalajaran, selain mengikuti tuntutan kurikulum, minat siswa 

juga harus diperhatikan dalam pemilihan metode pembelajaran. Minat sangat menentukan cara belajar 

yang efektif bagi seseorang. Penggunaan beraneka ragam metode pembelajaran memberikan peluang 

yang besar munculnya minat siswa terhadap materi yang dipelajarinya sehingga akan membantu 

tercapainya kompetensi yang diharapkan dari siswa. 

 

Penutup 

Kesimpulan 

Berpedoman pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut: Aktivitas belajar PKN siswa dengan menggunakan Model Pembelajaran 

Discovery Learning bahwa pada aktivitas kesiapan menerima pelajaran pada siklus I yaitu pada siklus 

pertama terdapat rata-rata 62,1% dan pada siklus kedua rata-rata 84,5%. Dapat kita lihat terjadi 

peningkatan yang signifikan yaitu 22,4%. Indikator siswa yang memperhatikan media gambar pada 

siklus pertama rata-rata sebanyak 25,9% dan siklus kedua rata-rata sebanyak 75,9%. Terjadi 

peningkatan yang signifikan yaitu 50%. Indikator siswa yang menyimak penjelasan guru pada siklus 

pertama rata-rata 53,4% dan siklus kedua rata-rata sebanyak 75,9%. Terjadi penigkatan yang 

signifikan yaitu 22,5%. Indikator siswa yang mengerjakan tugas secara serius pada siklus pertama 

rata-rata sebanyak 44,8% dan siklus kedua rata-rata sebanyak 67,2%. Terjadi kenaikan sebesar 22,4%. 

Hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PKN juga mengalami peningkatan dimana pada siklus I 

sebesar 52,6% (tuntas) dan pada siklus II menjadi 75,9% (tuntas). Terjadi peningkatan sebesar 23,3%. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dicantumkan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran 

sebagai berikut: Untuk guru, bentuk pembelajaran PKN dengan menggunakan model Pembelajaran 

Discovery Learning, layak dipertimbangkan oleh guru untuk dapat digunakan sebagai referensi dalam 

memilih model pembelajaran sehingga dapat mencobakan dan menerapkan model pembelajaran yang 

lebih bervariasi dengan tujuan agar siswa dapat tertarik untuk mengikuti pelajaran. Kepada Kepala 

MTsN dan Pejabat terkait kiranya dapat memberikan perhatian kepada guru terutama dalam 

meningkatkan hasil belajar dalam proses pembelajaran. 

 

Untuk peneliti selaku guru, dapat menambah pengetahuan yang nantinya bermanfaat dalam mengajar 

di MTsN dan bagi peneliti yang ingin menerapkan bentuk pembelajaran ini, dapat melakukan 

penelitian serupa dengan materi yang lain. 

 

 

 

 

 

 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 10 │ OKTOBER 2022 │    ISSN : 2620-9748              7 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Arikunto, Suharsimi. 1985. Prosedur Penelitian Kependidikan. Jakarta : Bina Aksara 

Chemmis dan Taggert. 2002. Penelitian Tindakan Kelas (Terjemahan). Jakarta : Gramedia 

Moeslichatoen. 1993. Metode pengajaran. Jakarta : Rineka Cipta 

Hamalik, Oemar. 1993. Strategi belajar Mengajar. Bandung : Mandat Maju 

Elly, Sumitri. 2004. Penerapan Metode Cooperative Learning Pada Mata Pelajaran Matematika di 

SLTP 12 Padang. Universitas Negri Padang 

Winkel, W, S. 1996. Psikologi Pengajaran. Jakarta.: Gramedia 

Lie, Anita. 2002. Cooperative Learning. Jakarta : Grasindo 

------------2002. Model-model Pembelajaran yang Efektif. Jakarta. 

Slameto, Buchari. 1995. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta : Rineka Cipta 

 

 

Mawarnis, S. Pd 

SD Negeri 01 Tarung-Tarung Kec. Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat 

 

 

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 10 │ OKTOBER 2022 │    ISSN : 2620-9748              8 

 

UTILIZATION OF LEARNING VCD TO IMPROVE THE SCIENCE 
LEARNING RESULTS OF CLASS IX STUDENTS OF SMPN 3 MORI 

ATAS SATAP 
 

PEMANFAATAN VCD PEMBELAJARAN GUNA MENINGKATKAN 
HASIL BELAJAR IPA SISWA KELAS IX SMPN 3 MORI  

ATAS SATAP 
  

Ferdinan Pamuna, S.Pd 

Guru SMP Negeri 3 Mori Atas Satap Provinsi Sulawesi Tengah 

 

 

ABSTRACT 

This research is a classroom action research that aims to improve science learning outcomes in style material 

for class IX students at SMPN 3 Mori Atas Satap by utilizing VCD for science learning. This type of research is 

descriptive while the types of data are qualitative and quantitative. Qualitative data, namely from the results of 

due diligence by material experts, media experts, and audiences. Meanwhile, the quantitative data were 

obtained from the pre-test and post-test results. This classroom action research method was pursued in two 

cycles. Each cycle uses four stages, namely the planning, implementation, observation and reflection stages. 

This study involved 23 students by conducting research in two cycles. The results of the first cycle research 

showed 14 students who completed and 9 others did not. Classical completeness is 60.87% and classi fi cation 

capacity is 73.22%. The results of the research in cycle II showed 19 students who did not complete and 4 

students did not complete, which means that in cycle II, students who understood learning better than in cycle I. 

Classical completeness in cycle II was 82.61% and classical absorption was 82 , 26%. Based on the 

performance indicators of research success, the percentage of classical learning completeness is at least 

85.00%, it can be concluded that by utilizing VCD, science learning can improve science learning outcomes in 

style material. 

Key Word: VCD, Science Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 

IPA pada materi gaya pada siswa kelas IX SMPN 3 Mori Atas Satap dengan memanfaatkan VCD pembelajaran 

IPA. Jenis penelitian ini deskriptif sedangkan jenis datanya adalah kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yaitu 

dari hasil uji kelayakan oleh ahli materi, ahli media, dan audiens. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari hasil 

pre-test dan post-test. Metode penelitian tindakan kelas ini ditempuh dengan dua siklus. Setiap siklus 

menggunakan empat tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan serta refleksi. Penelitian ini 

melibatkan siswa sejumlah 23 orang dengan melakukan penelitian dalam dua siklus. Hasil penelitian siklus I 

menunjukkan siswa yang tuntas 14 orang dan 9 orang lainnya tidak tuntas. Ketuntasan klasikal sebesar 60,87% 

dan daya serap klasikan 73,22%. Hasil penelitian siklus II, menunjukka siswa yang tuntas 19 orang dan tidak 

tuntas 4 orang, yang artinya pada siklus II, siswa yang memahami pembelajaran lebih baik daripada di siklus I. 

Ketuntasan klasikal pada siklus II adalah sebesar 82,61% dan daya serap klasikal 82,26%. Berdasarkan indikator 

kinerja keberhasilan penelitian persentase ketuntasan belajar klasikal minimal 85,00% dapat disimpulkan bahwa 

dengan memanfaatkan VCD pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada materi gaya. 

Kata Kunci : VCD, Hasil Belajar  IPA  
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Pendahuluan  

Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting untuk membekali siswa menghadapi masa 

depan. Untuk itu proses pembelajaran yang bermakna sangat menentukan terwujudnya pendidikan 

yang berkualitas. Siswa perlu mendapat bimbingan, dorongan, dan peluang yang memadai untuk 

belajar dan mempelajari hal-hal yang akan diperlukan dalam kehidupannya. Tuntutan masyarakat 

yang semakin besar terhadap pendidikan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat 

pendidikan tidak mungkin lagi dikelola hanya dengan melalui pola tradisional. Pembelajaran guru 

harus mengetahui hakekat materi pelajaran sebagai bahan yang dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir peserta didik dan memahami berbagai model pembelajaran yang dapat merangsang 

kemampuan peserta didik untuk belajar (Sagala:2007).  

 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini menuntut dunia pendidikan untuk lebih kreatif 

dalam memanfaatkan atau menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran yang paling 

efektif dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. VCD Pembelajaran merupakan salah 

satu alternatif media yang dapat membantu guru dalam proses penyampaian materi pembelajaran 

kepada siswa karena mampu menyajikan pesan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.  

 

Berdasarkan observasi di SMPN 3 Mori Atas Satap dalam pembelajaran selama ini hanya 

menngunakan pembelajaran konvensional. Jadi guru belum pernah menggunakan media, sehingga 

siswa kurang termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan alternatif 

pemecahan masalah, yaitu penggunaan media pembelajaran berupa VCD yang dapat membantu siswa 

dalam proses belajar. VCD Pembelajaran ini berisi tentang materi pembelajaran yang disajikan 

dengan gambar visual bergerak yang dilengkapi dengan suara dan musik yang menarik. 

 

Guru dapat memanfaatkan VCD yang telah siap dipasaran atau dapat juga membuatnya sendiri. 

Media ini dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, memperjelas konsep yang rumit, 

mengajarkan keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu dan mempengaruhi sikap 

(Arsyad:2007). 

 

VCD dapat membawa perubahan bergesernya peranan guru, termasuk guru IPA sebagai penyampai 

pesan/ informasi. Guru tidak bisa lagi berperan sebagai satu–satunya sumber informasi bagi kegiatan 

pembelajaran para siswanya. Akan tetapi siswa dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber, 

salah satunya adalah dari VCD Pembelajaran. Penggunaan VCD pembelajaran ini adalah sebagai alat 

bantu media bukan sepenuhnya mengganti peran guru dalam mengajar. Pembelajaran dengan metode 

apapun akan lebih menarik perhatian jika dipadukan dengan media pembelajaran yang menarik 

(Sudjana:2005). 

 

Pemilihan VCD pembelajaran sebagai media pendidikan dan sumber pembelajaran IPA 

mengkondisikan siswa untuk belajar secara mandiri melalui pembelajaran mandiri, siswa dapat 

berpikir aktif serta mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, siswa dapat berperan sebagai 

peneliti, analis, tidak hanya sebagai konsumen informasi saja, terlebih lagi siswa dan guru tidak perlu 

hadir secara fisik di kelas (Classroom Meeting) dan proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu. 

VCD pembelajaran dewasa ini, mulai membudaya dalam masyarakat dan pemutaran VCD 

pembelajaran dapat diulang setiap waktu serta mudah dioperasikan. Berdasarkan hal – hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa VCD pembelajaran mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. Menurut 

Buchori pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya mempersiapkan para peserta 

didiknya untuk suatu profesi atau jabatan, tetapi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang 

dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari (Trianto:2007). 
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Standar ketuntasan belajar di SPMN 3 Mori Atas Satap kelas IX pada mata pelajaran IPA yaitu hasil 

belajar siswa lebih dari 65. Nilai ketuntasan tersebut seringkali di peroleh seorang siswa setelah 

mengikuti ujian ramedial. Salah satu upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa yaitu dengan 

memanfaatkan media pembelajaran yang membuat seluruh siswa aktif dan memahami pembelajaran, 

karena itu dapat dimanfaatkan VCD pembelajaran IPA. 

 

Hal ini peserta didik dilatih untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi 

dirinya dan bergulat dengan ide-ide dan kemudian mampu merekonstruksinya. Penerapannya di kelas, 

misalnya saat peserta didik sedang bekerja atau praktik mengerjakan sesuatu, memecahkan masalah, 

berlatih keterampilan secara fisik, menulis karangan, membaca teks kemudian menuliskan isi 

kesimpulannya, mendemonstrasikan dan sebagainya (Sardiman:2007). 

 

Hasil belajar siswa pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku setelah melalui proses belajar 

mengajar. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, afektif 

dan psikomotorik. (Sudjana:2005). 

 

Hasil belajar merupakan tujuan akhir dilaksanakannya kegiatan pembelajaran di sekolah. Hasil belajar 

dapat ditingkatkan melalui usaha sadar yang dilakukan secara sistematis mengarah kepada perubahan 

yang positif yang kemudian disebut dengan proses belajar. Akhir dari proses belajar adalah perolehan 

suatu hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa di kelas terkumpul dalam himpunan hasil belajar kelas. 

Semua hasil belajar tersebut merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. 

Dari sisi guru, tindak mengajar di akhiri dengan proses evaluasi hasil belajar, sedangkan dari sisi 

siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar (Dimyati dan 

Mudjiono, 2009: 3). 

 

Jika dikaji lebih mendalam, maka hasil belajar dapat tertuang dalam taksonomi Bloom, yakni 

dikelompokkan dalam tiga ranah (domain) yaitu domain kognitif atau kemampuan berpikir, domain 

afektif atau sikap, dan domain psikomotor atau keterampilan. Sehubungan dengan itu, Gagne (dalam 

Sudjana, 2010: 22) mengembangkan kemampuan hasil belajar menjadi lima macam antara lain: (1) 

hasil belajar intelektual merupakan hasil belajar terpenting dari sistem lingsikolastik; (2) strategi 

kognitif yaitu mengatur cara belajar dan berfikir seseorang dalam arti seluas-luasnya termaksuk 

kemampuan memecahkan masalah; (3) sikap dan nilai, berhubungan dengan arah intensitas emosional 

dimiliki seseorang sebagaimana disimpulkan dari kecenderungan bertingkah laku terhadap orang dan 

kejadian; (4) informasi verbal, pengetahuan dalam arti informasi dan fakta; dan (5) keterampilan 

motorik yaitu kecakapan yang berfungsi untuk lingkungan hidup serta memprestasikan konsep dan 

lambang. 

 

Untuk mengetahui hasil belajar seseorang dapat dilakukan dengan melakukan tes dan pengukuran. 

Tes dan pengukuran memerlukan alat sebagai pengumpul data yang disebut dengan instrumen 

penilaian hasil belajar. Menurut Wahidmurni, dkk. (2010: 28), instrumen dibagi menjadi dua bagian 

besar, yakni tes dan non tes. Selanjutnya, menurut Hamalik (2006: 155), memberikan gambaran 

bahwa hasil belajar yang diperoleh dapat diukur melalui kemajuan yang diperoleh siswa setelah 

belajar dengan sungguh-sungguh. Hasil belajar tampak terjadinya perubahan tingkah laku pada diri 

siswa yang dapat diamati dan diukur melalui perubahan sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut 

dapat diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan 

sebelumnya. 
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Berdasarkan uraian di atas maka hasil belajar dapat didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan yang 

dicapai oleh siswa setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar dalam waktu tertentu dinyatakan 

dalam skor yang diperoleh melalui evaluasi tes hasil belajar.   

 

Metodologi Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) yang 

merupakan tindakan meneliti dan bertindak secara simultan. Definisi penelitian tindakan yang sangat 

singkat telah dirumuskan oleh Helsey (1972) sebagai berikut:”Penelitian tindakan adalah bentuk 

intervensi skala kecil dalam Hal berfungsinya dunia nyata ini, dan memeriksa dengan cermat apakah 

intervensi itu efektif atau tidak”. Tentu definisi yang sesingkat ini sangat membantu bagi yang masih 

awam, tetapi kurang memadai bagi yang ingin tahu lebih lanjut tentang karakteristik dan cara 

pelaksanaannya. Penelitian ini mengacu pada model bentuk spiral atau siklus menurut Kemmis dan 

Mc Taggart dengan empat tahapan kegiatan pada setiap siklus yaitu: (1) perencanaan; (2) 

pelaksanaan; (3) observasi, dan (4) refleksi.  

 

Konsep Classroom Action Research pada awalnya muncul dalam karya seorang ahli psikologi sosial 

Kurt Lewin (1946) yang mengembangkan dan menerapkannya selama bertahun-tahun serangkaian 

eksperimen dalam masyarakat Amerika pasca perang dunia.  Ia mendeskripsikan Action Research 

sebagai langkah- langkah dalam bentuk spiral yang terdiri dari, perencanaan (planning), tindakan 

(action), dan evaluasi hasil tindakan.  Tiga langkah dalam spiral (siklus yang berulang-ulang) ini 

merupakan ciri khas utama penelitian tindakan sampai sekarang. 

 

Kemmis dan Mc. Taggart menulis bahwa dalam dunia pendidikan penelitian tindakan dipergunakan 

dalam pengembangan School based Curriculum, pengembangan profesional kependidikan, program 

perbaikan sekolah, dan perencanaan sistem perencanaan dan kebijakan.    

 

Hasil Penelitian 

Siklus I 

Siklus I dilaksanakan tiga kali pertemuan yakni dua kali pertemuan kegiatan belajar mengajar dan 

satu kali pertemuan pemberian tes akhir tindakan.  

 

Perencanaan Tindakan 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah menetapkan materi ajar, menetapkan VCD 

pembelajaran IPA, membuat skenario pembelajaran, membuat lembar observasi siswa dan guru., 

membuat lembar kerja siswa (LKS) dan menyiapkan tes akhir tindakan  

 

Pelaksaanaan Tindakan 

Tindakan siklus I dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan. Materi yang diajarkan pada siklus ini 

adalah bentuk-bentuk muka bumi. Pada pertemuan kedua yaitu mendeskripsikan proses alam endogen 

yang menyebabkan   terjadinya bentuk muka bumi. 

 

Proses belajar mengajar dengan memanfaatkan VCD pembelajaran IPA dan sesuai dengan skenario 

pembelajaran. Selama proses mengajar, peneliti dan subyek penelitian dinilai oleh seorang observer
 

dengan menggunakan lembar observasi. Proses belajar mengajar pada setiap pertemuan mengikuti 

langkah-langkah dengan memanfaatkan VCD pembelajaran IPA. 
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Hasil Tes Akhir Tindakan Siklus I 

Setelah selesai melaksanakan proses pembelajaran langkah selanjutnya adalah pemberian tes akhir 

siklus I, bentuk tes yang diberikan adalah pilihan ganda. Hasil analisis tes  sebagai berikut: 

Tabel 1.  Hasil Analisis Tes Akhir Tindakan Siklus I 

No Aspek Perolehan Hasil 

1 Skor tertinggi 88,oo 

2 Skor terendah 44,00 

3 Banyaknya siswa yang tuntas 14 orang 

4 Banyaknya siswa yang tidak  tuntas 9 orang 

 

Hasil tes akhir pada siklus I terdapat 14 prang siswa yang tuntas. Hasil belajar siswa dalam kategori 

baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa nomor soal yang belum dapat diselesaikan dengan 

baik oleh beberapa siswa.  

 

Observasi 

Kegiatan observasi dilaksanakan untuk mengamati semua kegiatan selama proses pembelajaran 

dengan memanfaatkan VCD pembelajaran IPA. Kegiatan observasi dilakukan untuk mengetahui 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Kegiatan observasi ini memberikan hasil penilaian berupa 

ketuntasan perorangan, ketuntasan klasikan dan besar aktivitas siswa dalam pembelajaran.  

 

Ketuntasan perorangan  

Seorang siswa dikatakan tuntas belajar apabila telah mencapai skor > 70 dari skor maksimal 100. 

Jumlah siswa yang tuntas secara perorangan adalah 14 orang sedangkan jumlah siswa yang tidak 

tuntas 9 orang. 

 

Ketuntasan klasikal 

Suatu kelas dinyatakan tuntas apabila terdapat minimal 85% telah mencapai ketuntasan individual > 

70 dari skor maksimal 100. Persentase ketuntasan klasikal: 

E =  x 100%  

E= 60,87% 

Pemahaman siswa terhadap materi belum mencapai standar ketuntasan klasikal yang diterapkan yaitu 

85%. Rendahnya hasil belajar ini disebabkan oleh siswa belum dapat memahami dengan baik proses 

pembelajaran yang baru ini. 

 

Daya serap klasikal 

Suatu kelas dikatakan tuntas belajar jika persentase daya serap klasikal sekurang-kurangnya 70 %. 

Analisa data yang digunakan untuk mengetahui daya serap klasikal atau daya serap seluruh sampel 

penelitian digunakan rumus sebagai berikut :  

       

DSK = 73,22% 

Daya serap klasikal siswa telah mencapai ketuntasan namun masih kurang sehingga perlu 

dimaksimalkan. 

 

 

 

 

 

DSK = 
siswaseluruhidealSkor

siswadiperolehyangtotalSkor
 X 100% 
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Refleksi 

Berdasarkan data analisis aktivitas siswa dalam pembelajaran diperoleh hasil persentase kegiatan 

pembelajaran pada tiap pertemuan di siklus I dalam kategori baik. 

 

Siklus II 

Perencanaan Tindakan 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah menetapkan materi ajar, menetapkan penggunaan 

VCD pembelajaran IPA, membuat skenario pembelajaran, membuat lembar observasi siswa dan 

guru., membuat lembar kerja siswa (LKS) dan menyiapkan tes akhir tindakan. Pada tahap ini, 

kegiatan yang dilakukan merupakan revisi dari perencanaan tindakan siklus I. 

 

Pelaksanaan Tindakan 

Dalam tindakan siklus II dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan yakni dua kali pertemuan 

kegiatan belajar mengajar dan satu kali pertemuan pemberian tes akhir tindakan.  

 

Setelah melaksanakan proses pembelajaran langkah selanjutnya adalah pemberian tes akhir siklus II. 

Bentuk tes yang diberikan adalah Pilihan ganda  dengan jumlah soal 25 butir.  

 

Tabel Hasil Analisis Tes Akhir Tindakan Siklus II 

 

No Aspek Perolehan Hasil 

1 Skor tertinggi 96,00 

2 Skor terendah 60,00 

3 Banyaknya siswa yang tuntas 19 orang 

4 Banyaknya siswa yang tidak  tuntas 4 orang 

       

 

Dari hasil tes akhir tindakan siklus II terdapat 23 0rang siswa yang tuntas. Dari hasil tes akhir 

tindakan siklus II terlihat bahwa adanya peningkatan ketuntasan klasikal dibandingkan pada siklus 

sebelumnya, sedangkan daya serap klasikal juga mengalami peningkatan dari siklus sebelumnya. 

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa siswa yang tidak mampu menjawab soal dengan baik 

dan benar namun secara klasikal sudah mencapai target indikator kinerja yaitu melebihi dari 80%. 

 

Observasi 

Kegiatan observasi dilaksanakan untuk mengamati semua kegiatan selama pembelajaran dengan 

memanfaatkan VCD pembelajaran IPA dan untuk mengetahui aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran. Kegiatan observasi ini memberikan hasil penilaian berupa ketuntasan perorangan, 

ketuntasan klasikan dan besar keaktivitas siswa dalam pembelajaran.  

 

Ketuntasan perorangan  

Seorang siswa dikatakan tuntas belajar apabila telah mencapai skor > 70 dari skor maksimal 100. 

Jumlah siswa yang tuntas secara perorangan adalah 19 orang dan jumlah siswa yang tidak tuntas 4 

orang. 

 

 

 

 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 10 │ OKTOBER 2022 │    ISSN : 2620-9748              14 

 

Ketuntasan klasikal 

Suatu kelas dinyatakan tuntas apabila terdapat minimal 85% telah mencapai ketuntasan individual > 

70 dari skor maksimal 100. Persentase ketuntasan klasikal. 

E =  x 100% 

E=82,61% 

 

Pemahaman siswa terhadap materi belum mencapai standar ketuntasan klasikal yang diterapkan yaitu 

85%. Rendahnya hasil belajar ini disebabkan oleh siswa belum dapat memahami dengan baik  

 

Daya serap klasikal 

Suatu kelas dikatakan tuntas belajar jika persentase daya serap klasikal sekurang-kurangnya 70 %. 

Analisa data yang digunakan untuk mengetahui daya serap klasikal atau daya serap seluruh sampel 

penelitian digunakan rumus sebagai berikut :  

 

DSK = 82,26% 

Daya serap klasikal siswa telah melampaui standar ketuntasan minimal.  

 

 

 

 

 

Refleksi 

Berdasarkan data analisis aktivitas siswa dalam pembelajaran diperoleh hasil persentase aktivitas 

siswa pada siklus II pada kriteria baik sedangkan pada pertemuan kedua aktivitas siswa selama 

pembelajaran sebesar pada kriteria sangat baik. Dari data tersebut diketahui bahwa pemaanfaatan 

VCD pembelajaran IPA membuat hasil belajar siswa semakin baik dan ada peningkatan dalam proses 

pembelajaran.  

 

Peningkatan Hasil Belajar siswa  

Berdasarkan hasil belajar siswa selama kegiatan pembelajaran di tiap siklus, rerata hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan secara signifikan.  

 

Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  analisis  penelitian  tindakan  kelas  dapat disimpulkan bahwa media VCD 

Pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IX SMPN 3 Mori Atas Satap pada mata 

pelajaran Ilmu Penetahuan Alam dan efektif digunakan sebagai salah satu media pembelajaran karena 

telah diuji oleh ahli materi, ahli media serta audiens dengan kriteria valid dan layak digunakan sebagai 

alternatif media pembelajaran karena isi materi sesuai dengan RPP (Rancangan Pelaksanaan 

Pembelajaran) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

 

Saran 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan analisa  data  serta  kesimpulan  maka  peneliti  menyarankan  

bahwa mengawali proses pembelajaran hendaknya guru memberikan motivasi kepada peserta didik 

sehingga peserta didik memiliki keinginan atau motivasi dalam belajar dan lebih memahami 

pelajaran.Dan juga dalam pelaksanaan pembelajaran hendaknya guru dapat mempertimbangkan 

media sebagai alat bantu yang sangat efisien digunakan agar pembelajaran lebih bermakna dan 

berkualitas, agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi pada penelitian selanjutnya. 

DSK = 
siswaseluruhidealSkor

siswadiperolehyangtotalSkor
 X 100% 
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THE APPLICATION OF PROBLEM SOLVING LEARNING MODELS IN 

IMPROVING STUDENTS 'UNDERSTANDING OF PHYSICAL 

LESSONS ON VECTORS IN CLASS X MIPA 6 SMA NEGERI 18 

BANDUNG 

 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING  

DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA PADA MATA 

PELAJARAN FISIKA TERHADAP MATERI POKOK TENTANG 

VEKTOR DI KELAS X MIPA 6 SMA NEGERI 18 BANDUNG 
 

Herlina, S.Pd. 

SMA Negeri 18 Bandung Provinsi Jawa Barat 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine the increase in understanding and student learning outcomes and student activities 

during the learning process by applying the Problem Solving learning model, in physics subjects for material 

about vectors, in class X MIPA 6 SMA Negeri 18 Bandung. The results of classroom action research that has 

been carried out in two cycles, it can be concluded that, the application of the Problem Solving learning model, 

can improve student learning outcomes and can increase the activity of class X MIPA 6 SMA Negeri 18 

Bandung in physics subjects to material about vectors. student learning outcomes and an increase in the 

percentage of achieving the KKM score, as well as the achievement of the percentage of student activity 

described above, it can be concluded that the application of the Problem Solving learning model is effectively 

applied to physics subjects in vector material, because it can increase the learning outcomes of class X MIPA 6 

SMA Negeri 18 Bandung which is significant, and can increase student activity that is very positive. 

Key Word: Application of Problem Solving Learning Model, Vector. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan pemahaman dan hasil belajar siswa serta aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran Problem Solving, pada mata pelajaran fisika 

untuk materi tentang vektor, di kelas X MIPA 6 SMA Negeri 18 Bandung. Hasil penelitian tindakan kelas yang 

telah dilaksanakan dalam dua siklus,  dapat disimpulkan bahwa, penerapan model pembelajaran Problem 

Solving, dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas X MIPA 6 SMA 

Negeri 18 Bandung pada mata pelajaran fisika terhadap materi tentang vektor.Dari peningkatan hasil belajar 

siswa dan peningkatan persentase pencapaian nilai KKM, serta pencapaian persentase aktivitas siswa yang 

diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Problem Solving efektif diterapkan 

pada mata pelajaran fisika pada materi Vektor, karena dapat menimgkatkan hasil belajar siswa kelas X MIPA 6 

SMA Negeri 18 Bandung yang signifikan, dan dapat meningkatkan aktivitas siswa  yang sangat positif. 

Kata Kunci: Penerapan Model Pembelajaran  Problem Solving, Vektor. 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Hamalik (2008: 126) menjelaskan bahwa pendidikan adalah suatu proses dalam rangka 

mempengaruhi para siswa atau peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin 

dengan lingkungannya, yang dapat menimbulkan perubahan dalam dirinya agar berfungsi dalam 

kehidupan masyarakat. Senajutnya Hamalik (2008: 126) menjelaskan kembali bahwa perwujudan 
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masyarakat yang berkualitas menjadi tanggung jawab pendidikan, terutama dalam persiapan peserta 

didik menjadi subjek yang makin berperan menampilkan keunggulan dirinya yang tangguh, kreatif, 

mandiri dan profesional.  

 

Semuanya itu tidak akan terlepas dari campur tangan pemerintah dalam menghadapi permasalahan di 

dunia pendidikan sekarang ini. Untuk mengatasinya perlu penataan terhadap sitem pendidikan secara 

kaffah (menyeluruh), terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan 

kebutuhan masyarakat dan dunia kerja (Sukmadinata, 2004: 97). 

 

Pendidikan yang mengarah kepada perkembangan teknologi informasi dewasa ini tidak lepas dari 

peran fisika (Purnama, 2002: 97). Selanjutnya Purnama (2002: 97) menjelaskan kembali bahwa, 

pemahaman yang  baik tentang fisika sangatlah mendukung pengelolaan sumber daya alam dan 

lingkungan bahkan dapat menumbuhkan kemampuan berpikir analisis dan kritis guna memecahkan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran fisika merupakan mata pelajaran  yang 

mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkup ruang dan waktu, kajian fisika 

meliputi perilaku dan sifat dalam bidang yang beragam nilai dari partikel submikroskopis yang 

membentuk segala materi sampai dengan perilaku materi alam semesta (Hadiat, 2000: 139). 

 

Menurut Indrajit (2009: 91) fisika merupakan upaya menemukan pola-pola keteraturan alam dan 

membingkainya menjadi bagan berpikir yang runtut, yakni berupa kaitan logis antara konsep-konsep 

tertentu. Bagan bepikir tentang pola-pola keteraturan alamiah itu disebut teori. Jadi, Fisika adalah 

upaya membangun teori tentang gejala-gejala alamiah. Bagan berpikir tentang pola keteraturan alam 

secara matematis disajikan sebagai kaitan-kaitan matematis yang menghubungkan struktur-struktur 

matematis yang dengan konsep-konsep alam. Ilmu Fisika berusaha menemukan pola-pola keteraturan 

tersebut dan membingkainya dalam suatu rumusan matematis dengan berusaha mendapatkan 

gambaran matematis maksimal, yakni persamaan matematis yang paling tepat yang memiliki 

jangkauan paling luas dalam menjelaskan keteraturan alam (Azizah, 2007: 112). 

 

Memahami dan mengerti fisika secara luas, harus dimulai dengan kamampuan pemahaman konsep 

dasar yang ada pada materi fisika. Kemampuan siswa dalam memahami fisika ditentukan oleh 

pemahaman konsep. Ilmu fisika sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan manusia, oleh 

karena itu perlu mengetahui fisika yang diajarkan disetiap jenjang pendidikan. Untuk itu pembelajaran 

fisika perlu menekankan sentuhan baru dengan menggunakan berbagai pendekatan dari strategi 

pembelajaran yang sesuai dengan materi fisika yang akan diajarkan 

 

Tidak bisa dipungkiri bahwa pelajaran fisika adalah salah satu pelajaran yang paling dihindari di 

sekolah. Khususnya tingkat SMA. Banyak kisah yang tidak menyenangkan yang terjadi saat 

menjalani pelajaran fisika di sekolah sebagaimana yang telah disebutkan di atas.  Sampai saai ini 

masih ada siswa yang berangganpan bahwa fisika merupakan mata pelajaran yang sulit dan 

menjemukan. Salah satu alasannya adalah bahwa mata pelajaran fisika banyak memuat rumus-rumus 

matematis. Alasan lain diantaranya adalah proses pembelajaran yang kurang menyenangkan.  

 

Menurut Suparno (2007: 272) pembelajaran fisika yang mestinya dilakukan dengan pendekatan 

keterampilan proses dan pendekatan ilmiah, akan tetapi masih ada yang menggunakan pendekatan 

konvensional yang bersifat tekstual. Pendekatan konvensional akan mengakibatkan siswa merasa 

tidak berminat untuk mengikuti proses pembelajaran fisika dengan sungguh-sungguh. Akibatnya 

siswa kurang termotivasi dan aktif dalam mengikuti pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar 

yang kurang memuaskan.  
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Proses pembelajaran fisika selama ini, masih dilaksanakan dengan metode klasikal. Dalam metode ini 

guru menjelaskan konsep-konsep fisika secara teoritis, kemudian memberikan catatan kepada 

para siswa dan tugas-tugas dalam bentuk latihan mengerjakan soal, maupun pekerjaan rumah. 

Sehingga hasil yang diperoleh dari pelajaran fisika kurang memuaskan. Materi fisika tidak semuanya 

dapat dengan mudah dipahami oleh siswa sebagai peserta didik, seperti materi besaran vektor. Banyak 

ditemui para siswa yang belum bisa membedakan antara besaran vektor dan skalar pada materi fisika. 

 

Hasil observasi awal yang telah dilaksanakan terhadap kelas yang menjadi subjek penelitian, 

diperoleh beberapa temuan yang perlu ditindaklanjuti melalui penelitian tindakan kelas. Obsevasi 

awal yang dilakukan melalui pretes pada mata pelajaran fisika terhadap materi vektor diperoleh nilai 

rata-rata 55,09 terkategori “Kurang”. Dari jumlah siswa yang terdiri atas 31 orang, siswa yang 

mencapai nilai KKM hanya 1 orang siswa atau 3,23%, dan siswa yang tidak mencapai nilai KKM 30 

orang atau 96,77%. Di mana nilai KKM  yang ditentukan untuk mata pelajaran Fisika kelas X MIPA 

6  tahun pelajaran 2019-2020 adalah 75. 

 

Kegagalan yang ditemui dari hasil belajar fisika tersebut, diantaranya ditemui beberapa kekurangan, 

diantaranya  adalah  sebagai berikut: 1) penerapan strategi pembelajaran yang kurang bervariasi 

sehingga para siswa bosan dan malas mempelajari fisika, 2) pembelajaran cenderung searah, 3) para 

kurang aktif dalam proses pembelajaran, 4) cukup banyak para siswa  yang kurang suka dengan fisika, 

5) laboratorium tidak dimanfaatkan secara maksimal, 6) para siswa tidak diberi kesempatan bertanya 

atau cenderung pasif, 7) para siswa menempatkan mata pelajaran fisika pada urutan terakhir dalam 

pilihan para siswa.  

 

Kegagalan tersebut, banyak faktor yang berperan dalam kualitas penguasaan suatu materi pokok 

pelajaran oleh siswa. Menurut Slameto (2010: 183) faktor-faktor tersebut bukan  hanya faktor yang 

ada dalam setiap pribadi siswa, tetapi juga metode, strategi dan kreativitas seorang guru dalam 

menerapkan kegiatan pembelajaran. Selama ini kesan yang timbul di dalam diri siswa adalah bahwa 

fisika merupakan mata pelajaran yang sulit, sehingga tidak disukai. Karena dalam pelajaran fisika 

para siswa dipaksa  untuk menghafal rumus-rumus dan cara menggunakannya, tanpa ada pemahaman 

secara filosofis makna rumus-rumus dari konsep fisika yang sedang dipelajari, akibatnya akan segera 

lupa rumus yang dipelajari. Apabila digunakan dasar klasifikasi pencapaian pendidikan menurut 

aspirasi  Bloom, seperti yang dikutip Azizah (2007: 118), bahwa  pusat perhatian hasil pendidikan 

diarahkan kepada pencapaian ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

 

Dari temuan-temuan tersebut, untuk mengatasi kekurangannya, guru harus menerapkan strategi 

pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa unuk mencari solusi dalam pemecahan masalah 

kesulitan belajaranya. Guru harus membimbing siswa  belajar, dengan menyediakan situasi kondisi 

yang tepat, agar potensi siswa dapat berkembang semaksimal mungkin. Hasil dari pengajaran bukan 

merupakan hasil mengajar, artinya bukan untuk kepentingan guru, tetapi untuk kepentingan siswa 

yang belajar atau hasil belajar. Pengukuran pengajaran ialah dari keberhasilan siswa. 

 

Model pembelajaran problem solving atau metode pemecahan masalah bukan hanya sekedar metode 

mengajar. Tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam problem solving dapat 

digunakan metode-metode lain yang dimulai dengan mencari data sampai pada penarikan kesimpulan 

(Sudjana,  2009: 52). Dalam proses problem solving terdapat beberapa tahap yang harus disiapkan 

mulai dari mempersiapkan masalah sampai cara memecahkan masalah atau solusi dari masalah 

tersebut (Sudjana,  2009: 52). 
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Dengan demikian pembelajaran problem solving, penerapannya berhubungan dengan metode 

pengembangan kreativitas siswa untuk menemukan fakta-fakta yang ada disekitarnya. Menurut Anita 

(2002: 77) menentukan metode pembelajaran harus dapat menumbuhkan partisipasi aktif siswa dan 

dapat mengoptimalkan aktivitas siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, dan dapat memberi 

kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk  mencari solusi dalam kesulitan belajarnya. 

 

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka dilakukanlah penelitian tindakan kelas dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Problem Solving  dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa pada 

Mata Pelajaran Fisika terhadap Materi Pokok tentang Vektor di Kelas X MIPA 6 SMA Negeri 18 

Bandung” (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas X MIPA 6  SMA Negeri 18 Bandung 

Semester 1 Tahun Pelajaran 2019-2020). 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam pembelajaran fisika di 

SMA Negeri 18 Bandung adalah sebagai berikut: Model pembelajaran yang diterapkan masih 

menerapkan model konvensional. Guru belum menerapkan pembelajaran dengan pemanfaatan alat-

alat laboratorium. Hasil belajar fisika pada aspek kognitif belum mencapai KKM. Pembelajaran fisika 

lebih cenderung menghafal dan berlangsung satu arah dari guru ke siswa. Penerapan model 

pembelajaran tidak mengaktifkan siswa.  

 

Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti  merumuskan masalah untuk  penelitian 

tindakan kelas (PTK) ini, yakni sebagai berikut: Apakah penerapan model pembelajaran Problem 

Solving dapat  meningkatkan hasil belajar siswa kelas X MIPA 6 pada mata pelajaran Fisika terhadap 

materi pokok tentang Vektor?  Apakah penerapan model pembelajaran Problem Solving dapat  

meningkatkan aktivitas siswa kelas X MIPA 6 selama proses pembelajaran fisika pada materi pokok 

tentang Vektor?  Kendala apa saja yang ditemui selama selama proses pembelajaran fisika pada 

materi pokok tetang Vektor, dengan penerapan model pembelajaran Problem Solving? 

 

Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, secara rinci  tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: Secara umum tujuan penelitian ini adalah: Menemukan fakta-fakta selama proses 

pembelajaran yang dapat dijadikan pengembangan secara teori dan praktik. Meningkatkan 

kemampuan dan pemahaman belajar siswa kelas X MIPA 6 di SMA Negeri 18 Bandung dalam pada 

pelajaran fisika terhadap materi pokok tentang Vektor.  Secara khusus tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran Problem Solving. dapat  meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas X MIPA 6 pada mata pelajaran Fisika terhadap materi pokok tentang Vektor. 

Untuk mengetahui gambaran peningkatan aktivitas siswa selama proses pembelajaran fisika terhadap 

materi pokok tentang Vektor dengan penerapan model pembelajaran Problem Solving. Untuk 

mengeyahu kendala apa saja yang ditemui selama selama proses pembelajaran fisika pada materi 

pokok tentang Vektor, dengan penerapan model pembelajaran Problem Solving. 

 

LANDASAN TEORETIS 

Penerapan Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk 

melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai 
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(Dahlan, 2000: 67). Menurut Nasution (2008: 71) model pembelajaran adalah suatu rencana tentang 

cara-cara pendayagunaan potensi dan sarana yang ada untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

pembelajaran. Model pembelajaran juga dapat diartikan sebagai salah satu pendekatan dalam rangka 

mensiasati perubahan perilaku peserta didik secara adaptif maupun generatif. 

 

Sedangkan Sanjaya (2008: 91) menyatakan bahwa model pembelajaran adalah cara-cara menyajikan 

materi pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam 

upaya untuk mencapai tujuan. Model dalam mengajar berperan sebagai alat untuk menciptakan proses 

belajar mengajar. Dengan model pembelajaran diharapkan terjadi interaksi belajar mengajar dengan 

guru dalam proses pembelajaran. Interaksi belajar mengajar sering disebut juga dengan interaksi 

edukatif (Ratna, 1988: 84). 

 

Pemahaman Siswa   

Semiawan (1992: 128)  menjelaskan bahwa pemahaman adalah suatu usaha yang dilakukan untuk 

meningkatkan kepahaman terhadap suatu hal, yang dimaksud adalah meningkatkan kepahaman siswa 

terhadap suatu materi atau topik. Pemahaman adalah hasil belajar, misalnya siswa dapat menjelaskan 

dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, dan memberi contoh 

lain dari yang telah dicontohkan guru dengan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.  

 

Indikator Pemahaman Siswa 

Menurut Ali (2000: 96) indikator pemahaman menunjukkan bahwa pemahaman mengandung makna 

lebih luas atau lebih dalam dari pengetahuan. Dengan pengetahuan, seseorang belum tentu memahami 

sesuatu yang dimaksud secara mendalam, hanya sekedar mengetahui tanpa bisa menangkap makna 

dan arti dari sesuatu yang dipelajari. Sedangkan dengan pemahaman, seseorang tidak hanya bisa 

menghafal sesuatu yang dipelajari, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menangkap makna dari 

sesuatu yang dipelajari juga mampu memahami konsep dari pelajaran tersebut.  

 

Model Pembelajaran Problem Solving 

      Model pembelajaran problem solving adalah cara mengajar yang dilakukan dengan cara melatih para 

siswa menghadapi berbagai masalah untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama (Slavin. 

2008: 97). Sedangkan menurut Rusman (2012: 111) model pembelajaran Problem Solving adalah 

suatu proses dengan menggunakan strategi, cara, atau teknik tertentu untuk menghadapi situasi baru, 

agar keadaan tersebut dapat dilalui sesuai keinginan yang ditetapkan. Selain itu Sabri  (2005: 57) 

menyatakan bahwa pengajaran dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kepada 

konsep, prinsip, dan hukum, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan memecahkan masalah disebut 

sebagai pengajaran yang menerapkan model pembelajaran pemecahan masalah.  

 

Menurut Sardirman (2005: 96) model pembelajaran problem solving adalah cara penyajian 

bahan pelajaran dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dan 

disintesis dalam usaha untuk mencari pemecahan atau jawabannya oleh siswa. Sedangkan menurut 

Anita (2000: 79) menyatakan bahwa problem solving adalah metode/model yang mengajarkan 

penyelesaian masalah dengan memberikan penekanan pada terselesaikannya suatu masalah secara 

menalar. Menurut Djamarah (2008: 103) bahwa, model pembelajaran problem solving (metode 

pemecahan masalah) bukan hanya sekedar metode mengajar tetapi juga merupakan suatu metode 

berpikir, sebab dalam problem solving dapat menggunakan metode lain yang dimulai dari mencari 

data sampai kepada menarik kesimpulan. Isjoni (2009: 132), berpendapat bahwa metode pembelajaran 

problem solving (metode pemecahan masalah) didasarkan pada kesadaran terhadap kenyataan, bahwa 

mengajar bukanlah sekedar berpidato dan mengoomunikasikan ilmu pengetahuan kepada siswa. 
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Tetapi, mengajar adalah untuk meneliti dengan seksama, mencari, menyelidiki, memikirkan, 

menganalisis, dan sampai menemukan. 

 

Perihal  Vektor  

Menurut Tipler (1998: 90) Vektor merupakan sebuah besaran yang memiliki arah. Vektor 

digambarkan sebagai panah dengan yang menunjukan arah vektor dan panjang garisnya disebut besar 

vektor. Dalam penulisannya, jika vektor berawal dari titik A dan berakhir di titik B bisa ditulis dengan 

sebuah huruf kecil yang diatasnya ada tanda garis/ panah seperti  atau  atau juga:  (Tipler, 

1998: 90). Besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar (nilai) dan arah.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas (PTK). 

Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja dimunculkan, 

dan terjadi dalam sebuah kelas. Desain penelitian adalah penelitian tindakan kelas yang didasarkan 

atas empat konsep pokok yaitu perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan (observing), 

refleksi (reflecting). Penelitian tindakan kelas (PTK) dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu 

praktik pembelajaran di kelas.  

 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas dilakukan dalam dua siklus. Setiap siklus melalui tahapan 

sebagai berikut: 1) tahap perencanaan (planning), 2) tahap pelaksanaan tindakan (action), 3) tahap 

observasi (observation), 4) tahap refleksi (reflection) (Arikunto, 2010: 127). 

 

Subjek dan Tempat Penelitian  

Subjek dalam penelitian tindakn kelas (PTK) adalah siswa kelas X MIPA 6 semester 1 tahun pelajaran 

2019-2020, jumlahnya sebanyak 31 orang, siswa laki-laki 13 orang dan siswa perempuan 18 orang. 

Tempat pelaksanaan penelitian tindakn kelas (PTK) ini  dilaksanakan di dalam kelas, yakni di kelas X 

MIPA 6 di SMA Negeri 18 Bandung, Jalan Madesa No. 18 Situgunting Bandung. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil  Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini telah dilaksanakan kurang lebih selama tiga bulan, pada siswa kelas X 

MIPA 6 SMA Negeri 18 Bandung. Penelitian tindakan kelas ini telah dilaksanakan dalam dua siklus 

didampingi oleh dua orang  observer untuk mengamati aktivitas siswa selama proses pembelajaran, 

dan mengamati kegiatan guru dalam melaksanakan kegiatan  penelitan tindakan kelas.  

 

Sebelum melaksanakan penelitian tindakan kelas, peneliti melaksnakan observasi awal terlebih dahulu 

kepada siswa yang menjadi subjek penelitian yaitu siswa kelas X MIPA 6. Observasi awal dilakukan 

melalui pretes yang dilaksanakan pada hari Kamis 8 Agustus 2019. Hal ini dilaksanakan untuk 

memperoleh gambaran awal siswa kelas yang menjadi subjek penelitian tersebut. 

 

Gambaran awal siswa kelas X MIPA 6 terhadap mata pelajaran fisika pada  materi pokok tentang 

vektor, pada umumnya tidak mencapai nilai KKM. Hasil yang diperoleh dari observasi awal yang 

dilakukan melalui pretes, diperoleh nilai rata-rata hanya mencapai 55,09 terkategori “Kurang”. 

Perolehan nilai tertinggi dicapai 75 dan perolehan nilai teredah 48. Yang mencapai nilai KKM pada 

tes awal/pretes hanya 1 orang siswa atau 3,23%, dan 30 orang siswa atau 96,77% tidak mencapai nilai 
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KKM. Di mana nilia KKM untuk mata pelajaran fisika pada materi tentang Vektor untuk kelas X 

MIPA 6 SMA Negeri 18 Bandung tahun pelajaran 2019-2020 adalah 75.  

 

Kemampuan awal siswa kelas X MIPA 6 terhadap perolehan nilai rata-rata dan persentase pencapaian 

nilai KKM pada pretes, perolehan nilai rata-rata dan pencapaian nilai KKM pada pretes adalah 55,09. 

Dati jumlah siswa yang terdiri atas 31 orang, siswa yang mencapai nilai KKM pada pretes hanya 1 

orang atau 3,23% dan tidak mencapai nilai KKM terdapat 30 orang atau 96,77%. 

 

Gambaran tersebut, memberi petunjuk bahwa kemampuan awal siswa terhadap mata pelajaran fisika 

pada materi Vektor, masih tergolong redah/kurang. Kelemahan tersebut bermuara pada  pemahaman 

siswa terhadap rumus-rumus fisika yang harus dikuasai.  

 

Temuan pada pretes, masih banyak siswa yang tidak memahami konsep teori materi yang diajarkan. 

Berdasarkan hasil perolehan pretes terhadap mata pelajaran fisika pada materi tentang Vektor peneliti 

mengidentifikasi masalah-masalah yang ditemukan. Kemudian merencanakan tindakan selanjutnya. 

Hal ini dilaksanakan sehubungan dengan penelitian tindakan kelas (PTK) yang akan dilaksanakan 

dalam dua siklus.  

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan pada siswa kelas X MIPA 6 terhadap materi tentang 

Vektor dengan penerapan model pembelajaran problem solving, memberi pengaruh tehadap hasil 

belajar siswa yang optimal.  Pembelajaran dengan model pembelajaran problem solving merupakan 

suatu model pembelajaran untuk mengembangkan sikap keterampilan siswa dalam memecahkan 

permasalahan, serta dalam mengambil keputusan secara objektif dan mandiri. Mengembangkan 

kemampuan berpikir para siswa, anggapan yang menyatakan bahwa kemampuan berpikir akan lahir 

bila pengetahuan makin bertambah. Model ini menekankan pentingnya pemahaman struktur atau ide-

ide penting terhadap suatu disiplin ilmu, melalui keterlibatan siswa secara aktif dalam proses 

pembelajaran. Pembelajaran dengan penerapan model problem solving implementasinya mendorong 

siswa  untuk belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep 

dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan 

percobaan yang memungkinkan mereka menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri.  

 

Melalui model pembelajaran problem solving proses belajar yang mendorong siswa untuk 

mengajukan pertanyaan dan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum praktis pada materi fisika 

terhadap pemahaman konsep vektor, yaitu para siswa kelas X MIPA 6 mengorganisasikan materi  

yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir. Melalui perumusan suatu hipotesis terhadap materi yang 

diajarkan para siswa berusaha menemukan kebenaran dengan menggunakan proses induktif atau 

proses deduktif, dengan melakukan keingintahuan terhadap pemecahan masalah melalui diskusi 

dengan bimbingan   guru yang kontinyu. 

 

Tujuan secara umum pada penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan oleh peneliti secara umum 

bertujuan untuk menemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan pengembangan secara teori dan praktik, 

untuk meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran fisika terhadap materi vektor. Dan 

menguji efektivitas model pembelajaran problem solving yang diterapkan pada mata pelajaran fisika 

untuk materi tentang vektor. Tujuan penelitian secara khusus adalah: 1) Untuk mengetahui 

bagaimanakah gambaran hasil belajar siswa terhadap materi yang diajarkan melalui penerapan model 

pembelajaran problem solving, dan 2) untuk mengetahui gambaran aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran  problem solving pada pelajaran fisika terhadap 
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materi vektor  pada siswa  kelas X MIPA 6 SMA Negeri 18 Bandung, dan ingin mengetahui kendala 

apa saja yang ditemui selama proses pembelajaran fisika dengan menerapkan model pembelajaran 

problem solving. 

 

Gambaran awal siswa kelas X MIPA 6 sebelum penerapan model pembelajaran problem solving 

dipeoleh nilai rata-rata 55,09 terkategori “Kurang”. Perolehan nilai tertinggi 75 dan perolehan nilai 

terendah 48. Dari jumlah siswa yang terdiri atas 31 orang, hanya 1 orang siswa atau 3,23% yang 

mencapai nilai KKM, dan 30 orang siswa atau 96,77% tidak mencapai  nilai KKM.  Permasalan yang 

ditemui dari hasil pretes siswa pada mata pelajaran fisika terhadap materi vektor,  diantaranya adalah 

sebagai berikut: 1) kesulitan memahami dalam menerapkan rumus-rumus yang terdapat pada materi 

vektor, 2) kurangnya latihan dan pembahasan soal-soal fisika, karena model pembelajarannya 

konvensional, 3) proses pembelajaran tidak melibatkan siswa untuk aktif, karena proses pembelajaran 

didominasi oleh guru, 4) Guru kurang memberi kesempatan untuk betanya jawab dengan siswa 

selama proses pembelajaran, 5) kurang melaksanakan proses pembelajaran melalui 

percobaan/eksperimen atau latihan soal-soal dengan bimbigan guru.  

 

Setelah proses pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran problem solving di siklus ke-1 

perolehan nilai rata-rata siswa mengalami perubahan, menjadi  75,09 terkategori “Baik”, perolehan 

nilai tertinggi adalah 88 dan perolehan nilai terendah 69. Pencapaian nilai KKM  di siklus ke-1 dari 

jumlah siswa yang terdiri atas 31 orang, terdapat 16 orang siswa atau 51,61%, dan 15 orang siswa 

atau 48,39% tidak mencapai nilai KKM. 

 

Temuan yang diperoleh dari porses pembelajaran pada siklus ke-1 diantranya adalah sebagai berikut: 

1) sebagian siswa belum memahami konsep dasar vektor,  terutama pada operasi besaran vektor 

secara penulisan dan pelukisan, 2) para siswa pada umumnya beranggapan bahwa, memahami materi 

vektor merasa kebingungan ketika dihadapkan dengan soal-soal yang berhubugan dengan hitungan-

hitungan dengan menempatkan rumus-rumus yang dirasakan sulit, 3) guru belum melakukan 

pembimbingan secara menyeluruh, 4) suara guru dalam memberi penjelasan materi pelajaran perlu 

ditingkatkan, 5) guru belum berusaha menumbuhkan minat siswa untuk  aktif dalam mengikuti 

pelajaran, 6) guru belum leluasa memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jawab, 7) 

dalam memberikan contoh-contoh soal yang berhubungan dengan materi belum maksimal, sehingga 

para siswa belum seluruhya memahami rumus-sumus yang diajarkan, 8) para siswa belum berani 

menjelaskan atau menyampaikan hasil pekerjaannya di depan teman-temannya, dan 9) diskusi 

kelompoknya masih tersendat-sendat karena sebagian siswa belum memahami materi yang diajarkan.  

 

Dari temuan-temuan tersebut, guru/peneliti melakukan upaya dan perbaikan-perbaikan dari perbagai 

unsur yang telah direvisi melalui hasil refleksi. Hasil refleksi siklus ke-1 menjadi acuan untuk 

pelaksanaan pembelajaran di siklus ke-2.  Kemampuan dan pemahaman siswa pada siklus ke-2 pada 

materi yang diajarkan, meningkat  sangat positif. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil nilai rata-rata tes 

siklus ke-2.   

 

Hasil proses pembelajaran materi fluida statis,  dengan penerapan model pembelajaran problem 

solving di siklus ke-2 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Perolehan nilai rata-rata di 

sikus ke-2 menjadi 86,32 terkategori “Sangat Baik”. Dari jumlah siswa yang terdiri atas 31 orang, 

siswa yang mencapai nilai KKM di siklus ke-2 terdapat 29 orang siswa atau 93,55%, dan hanya 2 

orang siswa atau 6,45 yang tidak mencapai nilai KKM. Temuan yang diperoleh selama porses 

pembelajaran pada siklus ke-2, tidak tampak mempersulit belajar siswa. Para siswa sudah dapat 

menerapkan konsep-konsep fisika dan rumus-rumus yang diajarkan dengan baik. Untuk lebih jelasnya 
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secara keseluruhan perolehan nilai rata-rata hasil belajar siswa pada pretes, siklus ke-1 dan siklus ke-2 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.  

Tabel Peningkatan Hasil Belajar Siswa  pada Pretes, Ke Siklus Ke-1 dan Ke Siklus Ke-2 

Tindak 

an 

Nilai 

Rata-

rata 

Peningkatan Perolehan Nilai Rata-rata   

dan Peningkatan Nilai KKM 

Pening 

katan 

Tuntas % Pening 

katan 

Tidak 

Tuntas 

% 

Pretes 

 
55,09 

 

20 
1 orang 3,23% 

48,38% 

30 orang 96,77% 

Siklus 

 Ke-1 
75,09 

16 

Orang 
51,61% 

15 

Orang 
48,39% 

   Siklus  

Ke-2 
86,32 

11,23 29 

orang 
93,55% 41,94% 

2 

Orang 
6,45% 

 

Data di atas merupakan peningkatan hasil belajar siswa dan peningkatan persentase pencapaian nilai 

KKM terhadap mata pelajaran fisika pada materi tentang vektor pada pada pretes, di siklus ke-1 dan 

di siklus ke-2. Perolehan nilai rata-rata pretes adalah 55,09 terkategori “Kurang”, siswa yang 

mencapai nilai KKM pada pretes hanya 1 orang atau 3,23% dan 30 orang  siswa atau 96,77% tidak 

mencapai nilai KKM. Perolehan nilai rata-rata siklus ke-1 adalah 75,09 terkategori “Baik”, siswa 

yang mencapai nilai KKM 16 orang atau 51,61%, dan 15 orang  siswa atau 48,39% tidak mencapai 

nilai KKM.  Perolehan nilai rata-rata siklus ke-2 adalah 86,32 terkategori “Sangat Baik”, siswa yang 

mencapai nilai KKM 29 orang atau 93,55%, dan hanya 2 orang  siswa atau 6,45% tidak mencapai 

nilai KKM. Peningkatan perolehan nilai rata-rata dari pretes ke siklus ke-1 adalah 20, peningkatan 

perolehan nilai rata-rata dari  siklus ke-1 ke siklus ke-2 adalah 11,23. Peningkatan persentase 

pencapaian nilai KKM dari pretes ke siklus ke-1 adalah 48,38%, peningkatan persentase pencapaian 

nilai KKM dari  siklus ke-1 ke siklus ke-2 adalah 41,94%.  

 

Perolehan nilai rata-rata hasil hasil belajar siswa, dan perolehan pencapaian nilai KKM, seluruhnya 

meningkat sangat signifikan. Dengan demikian dapat membuktikan bahwa pembelajaran dengan 

penerapan model pembelajaran problem solving efektif digunakan pada materi pelajaran fisika 

terhadap materi vektor pada siswa  kelas X MIPA 6  SMA Negeri 18 Bandung.  

 

Aktivitas siswa pada siklus ke-1 yang terkategori “Baik” terdapat 64,85%, yang terkategori “Cukup” 

terdapat 20,64%, dan siswa  yang terkategori “Kurang” terdapat 14,51%. Aktivitas siswa pada siklus 

ke-1 belum terlihat sepenuhnya termotivasi dengan baik. Para siswa masih harus dibimbing dalam 

menyelesaikan tugas-tugas, para siswa belum dapat  melaksanakan diskusi seluruhnya dengan baik. 

Aktivitas siswa pada siklus ke-1 masih didomisili oleh guru, karena sebagian siswa belum memahami 

materi yang diajarkan,  aktivitas siswa masih belum kompak untuk dapat memecahkan kesulitan 

belajar yang dihadapinya untuk berdiskusi  secara kelompok, kewalahan membimbing para siswa 

dalam melakukan praktik, latihan soal-soal. Namun demikian semua pembelajaran berjalan lancar.   

 

Di siklus ke-2 antusias siswa dan motivasi  siswa untuk mengikuti proses pembelajaran meningkat 

sangat positif. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil analisis persentase aktivitas siswa  di siklus ke-2.  

Aktivitas siswa pada siklus ke-2 para siswa dalam mengikuti proses pembelajaran sudah tampak mau 

dengan sendirinya berargumentasi, dan bahkan berani mempresentasikan hasil belajarnya, sehigga 

secara keseluruhan aktivitas siswa pada siklus ke-2 dapat disimpulkan terkategori ”Baik”.  

Peningkatan aktivitas siswa tersebut merupakan kerja keras guru dalam memberikan dorongan, 
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pembinaan dan dukungan untuk siswa agar dapat perperan aktif dengan baik. Secara keseluruhan 

aktivitas siswa  pada siklus ke-2, siswa yang terkategori  “Baik”  meningkat menjadi 80,65%, 

aktivitas siswa yang terkategori “Cukup”  terdapat 15,15%, dan aktivitas siswa yang terkategori 

“Kurang”  terdapat 4,20%.  

 

Para observer  membantu guru mengamati aktivitas siswa selama proses pembelajaran.   Hasil observasi 

terhadap aktivitas guru mempunyai arti penting bagi peneliti. Dengan peningkatan aktivitas siswa sesuai 

dengan gambaran peresentase di atas, menunjukkan bahwa pembelajaran melalui model problem 

solving dalam pembelajaran fisika pada materi tentang vektor  dapat meningkatkan aktivitas siswa 

dengan baik. 

 

Selain itu juga para observer mengamati aktivitas guru selama kegiatan penelitian yang dilaksanakan. 

Hasil pengamatan tersebut dapat memberi masukan, kritik, saran untuk perbaikan-perbaikan yang 

bermakna dan berharga untuk peningkatan kualitas mengajar bagi guru/peneliti. Hasil observasi tersebut 

menunjukkan bahwa guru ada upaya untuk memberi motivasi, minat, antusias terhadap siswa agar 

siswa mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan sungguh-sungguh. Sehingga aktivitas siswa pun 

pada umumnya meningkat. Siswa yang belum bergabung mengikuti diskusi kelompok, guru melakukan 

pendekatan yang nyaman yang menyenangkan, sehingga peran guru sebagai motivator sangat 

diperlukan. Semua kegiatan belajar siswa dan aktivitas siswa tidak terlepas dari pengawasan 

guru/peneliti. 

 

Secara umum pembelajaran fisika pada materi  tentang vektor melalui model pembelajaran problem 

solving sangat efektif, dan memberikan konstribusi yang sangat bermakna dalam meingkatkan  

kemampuan/pemahaman siswa, dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa, dam meningkatkan 

aktivitas siswa secara signifikan. Sebagai masukan untuk peneliti khusunya dan pembaca pada 

umumnya, dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas (PTK) ini, peneliti menemui beberapa 

kendala, diantaranya adalah sebagai berikut. Pelajaran fisika pada materi apapun perlu latihan-

latihan soal-soal, sehingga perlu kesabaran dari guru untuk membimbing dengan baik. Pelaksanaan 

penilaian fisika memerlukan waktu lama, karena pelajaran fisika dibutuhkan/diperlukan penilaian 

dari berbagai aspek, baik penilaian secara teori maupun penilaian secara praktik. Membutuhkan 

pemantauan dan kecermatan guru dalam melakukan percobaan atau eksperimen yang dilakukan 

siswa. Guru harus memahami betul prinsip-prinsip penerapan model pembelajaran yang 

diteapkan, agar proses pembelajaran dapat bermakna sehingga dapat meningkatkan pemahaman 

siswa dari berbagai aspek, dan dapat meningkatkan aktivitas siswa.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penelitian tindakan kelas pada siswa kelas X MIPA 6 SMA Negeri 18 Bandung, telah dilaksanakan 

selama kurang lebih tiga bulan. Dilakasanakan dalam dua siklus. Berdasarkan hasil analisis data dan 

kerangka toeri yang diterapkan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal yang dapat 

dilaporkan, diantaranya adalah penerapan model pembelajaran Problem Solving, sangat efektif 

digunakan pada mata pembelajaran fisika terhadap materi tentang Vektor, karena dapat  

meningkatkan hasil belajar dan dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas X MIPA 6 SMA Negeri 18 

Bandung, karena: 1) Penerapan model pembelajaran Problem Solving dapat meningkatan pemahaman 

siswa dan hasil belajar siswa kelas X MIPA 6 SMA Negeri 18 Bandung pada mata pelajaran  fisika 

terhadap materi tentang Vektor, semester 1 tahun pelajaran 2019-2020. Dan 2) penerapan 

model pembelajaran Problem Solving dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas X MIPA 6 SMA 

Negeri 18 Bandung, secara positif.  
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Saran  

Hasil penelitian tindakan kelas (PTK) ini ada beberapa saran yang pelu disampaikan, diantaranya 

adalah: Perencanaan yang matang yang disiapkan guru akan menghasilkan kualitas hasil pembelajaran 

yang baik. Pelajaran fisika perlu percobaan atau latihan-latihan soal, agar toeri yang disampaikan 

dapat dipahami. Perlu kesabaran yang tinggi dari guru untuk membimbing kekurangan siswa, agar 

hasil belajarnya dapat meningkat. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran disarankan untuk semua 

guru, melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) pada kelas yang diajarnya. Guru harus memahami 

betul teori penerapan model atau prinsip-prinsip model yang akan digunakan untuk proses 

pembalajaran. Perencanaan pembelajaran hendaknya disusun secara sistematis sebelum memulai 

proses pembelajaran, agar tujuan yang diinginkan tercapai. Disarankan kepada guru agar melakukan 

pembimbingan kepada siswa yang bermasalah dengan kesulitan belajarnya. 
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ABSTRACT 

This PTS aims to determine whether the implementation of coaching strategies in the form of training variations 

and simulations can improve the ability to develop good, correct, and effective learning steps for teachers of SD 

Negeri Suwaan, Kalawat District, North Minahasa Regency. The object or target of this school action research 

(PTS) is all teachers at SD Negeri Suwaan, Kalawat District, North Minahasa Regency. The number of research 

target teachers was 8 people, all of whom were women. The results of the study can be concluded that the 

implementation of coaching strategies in the form of training variations and simulations has been found to be 

effective in increasing the ability to develop good, correct, and effective learning steps for teachers of SD Negeri 

Suwaan, Kalawat District, North Minahasa Regency. 

Key Word: Coaching Strategy 

 

ABSTRAK 

PTS ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan penerapan strategi pembinaan berupa variasi pelatihan dan 

simulasi dapat meningkatkan kemampuan mengembangkan langkah pembelajaran yang baik, benar, dan efektif 

pada guru SD Negeri Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Objek atau sasaran penelitian 

tindakan sekolah (PTS) ini adalah semua guru di SD Negeri Suwaan Kecamatan kalawat Kabupaten Minahasa 

Utara. Jumlah guru sasaran penelitian sebanyak 8 orang, semuanya perempuan. Hasil penelitian dapat ditarik 

kesimpulan bahwa penerapan strategi pembinaan berupa variasi pelatihan dan simulasi ternata efektif 

meningkatkan kemampuan mengembangkan langkah pembelajaran yang baik, benar, dan efektif pada guru-guru 

SD Negeri Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. 

Kata Kunci: Strategi Pembinaan 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Sampai saat ini masih ada keluhan dari pihak orang tua tentang kualitas akademik siswa di semua 

jenjang sekolah, termasuk di SD. Orang yang selalu menjadi sasaran kesalahan rendahnya kualitas 

akademik siswa ialah para guru. Hal itu demikian karena masyarakat awam di luar sekolah 

berpendapat bahwa kualitas siswanya sangat tergantung pada kemampuan profesional guru-guru di 

sekolahnya. Hal itu sejalan dengan yang dinyatakan oleh Usman (2002:1) bahwa profesi guru pada 
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saat ini masih banyak dibicarakan orang, atau masih saja dipertanyakan orang, baik di kalangan para 

pakar pendidikan maupun di luar pakar pendidikan. Dari kalangan bisnis/industrialis pun memprotes 

para guru karena kualitas lulusan dianggapnya kurang memuaskan bagi kepentingan perusahaannya. 

 

Benar-tidaknya penilaian masyarakat terhadap kualitas guru itu, hendaknya menjadi instrospeksi bagi 

guru dan para pembinanya. Bukankah harus kita akui bahwa jika proses pembelajaran yang 

berkualitas sangat ditentukan oleh unsur guru sebagai  salah satu bagian dari sistem pembelajaran di 

sekolah? Bukankah guru yang punya kewajiban menyiapkan  program pembelajaran yang berkualitas 

dan bermakna? Salah satu kemampuan yang harus dikuasai guru dalam menyajikan program 

pembelajaran yang berkualitas dan bermakna ialah penggunaan metode pembelajaran, yang 

terimplementasi pada langkah-langkah nyata selama proses pembelajaran di kelas.  

 

Kegagalan guru dalam penyajian pelajaran sesungguhnya antara lain didominasi oleh 

ketidakmampuannya menyiapkan dan menggunakan langkah-langkah pembelajaran yang baik dan 

inovatif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Langkah pembelajaran yang baik dan inovatif 

dimaksud adalah tahap-tahap penyajian materi pelajaran yang efektif dan efisien, 

sesuai  dengan  situasi dan kondisi siswa, materi, dan lingkungannya untuk pencapaian tujuan 

pembelajaran. Langkah penyajian dimaksud seharusnya diciptakan sendiri oleh guru, karena dialah 

yang memahami karakteristitim siswa dan lingkungan belajar di kelasnya.  

 

Kenyataan di lapangan masih banyak guru yang kurang termotivasi untuk membuat, 

mengembangkan, atau menciptakan langkah pembelajaran secara mandiri untuk menyajian suatu 

materi pelajaran. Situasi dan kondisi selama ini terdapat kecenderungan para guru lebih mencari 

aman, tanpa kerja keras, dengan menjiplak atau mengadopsi langkah-langkah pembelajaran dari pihak 

lain, baik dari teman-teman gurunya maupun dengan mengambilnya pada buku-buku sumber atau 

situs-situs internet. Tidaklah mengherankan jika proses pembelajaran yang dikelolanya kurang 

berkualitas karena langkah pembelajaran yang digunakan kurang sesuai dengan karakteristik siswa, 

materi, fasilitas, dan lingkungan belajar siswa. Tentu saja sangat berdampak pada kulitas hasil belajar 

siswa khususnya, dan kualitas pendidikan di Indonesia pada umumnya.  

 

Kenyataan ini hendaknya mendorong para guru untuk mengubah cara mengajarnya, antara lain 

dengan berupaya menggunakan berbagai langkah pembelajaran hasil ciptaan atau hasil 

pengembangan sendiri, agar setiap kali mengajar, tujuan pembelajaran akan tercapai secara efektif 

pula. Paling tiak jika hasil belajar mencapai tujuan, otomatis kualitas hasil belajar juga meningkat.  

 

Untuk mampu mengembangkan langkah-langkah pembelajaran yang inovatif dan efektif, seorang 

guru perlu memilih dan menggunakan metode pembelajaran yang variatif, sesuai dengan materi dan 

tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Berbagai metode pembelajaran yang sudah ada dapat 

digunakan guru sebagai acuan untuk mengembangkan langkah pembelajaran yang inovatif dan efektif 

dalam menyajikan suatu materi pelajaran untuk mata pelajaarn tertentu.  

 

Gunba dapat meramu metode-metode pembelajaran menjadi langkah pembelajaran yang inovatif dan 

efektif, para guru perlu dibina, dibimbing, dan diarahkan secara berkala oleh kepala sekolah dan/atau 

pengawa sekolah masing-masing. Memang selama ini kepala skeolah dan/atau pengawas sekolah 

telah juga melakukan berbagai upaya pembinaan, tetapi boleh dkatakan kurang efektif, sehingga para 

guru kembali lagi seperti sediakala.  
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Kurang efektifnya pembinaan guru selama ini, karena penggunakan metode pembinaan yang bisa jadi 

kurang efektif pula. Dalam hal ini para pembinaan guru perlu juga mengubah pola pembinaannya 

dengan menggunakan strategi atau model pembinaan yang efektif dan inovatif pula. Sehubungan 

dengan itu, maka penulis telah memilih strategi pembinaan dengan memvariasikan teknik pelatihan 

dan simulasi untuk diteliti melalui penelitian tindakan sekolah (PTS) dalam upaya meningkatkan 

kemampuan guru dalam mengembangkan dan menciptakan sendiri langkah-langkah pembeljaran 

yang baik dan efektif. 

 

Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian tindakan sekolah (PTS) ini dibatasi pada: masih belum optimalnya 

kemampuan guru SD dalam mengembangkan langkah pembelajaran yang baik dan efektif. Masalah 

tersebut dioperasionalkan menjadi pertanyaan penelitian atau perumusan masalah sebagai berikut. 

Apakah penerapan strategi pembinaan berupa variasi pelatihan dan simulasi dapat meningkatkan 

kemampuan mengembangkan langkah pembelajaran yang baik, benar, dan efektif pada guru SD 

Negeri Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara? 

 

Tujuan Penulisan   

Secara  khusus, PTS ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan penerapan strategi pembinaan 

berupa variasi pelatihan dan simulasi dapat meningkatkan kemampuan mengembangkan langkah 

pembelajaran yang baik, benar, dan efektif pada guru SD Negeri Suwaan Kecamatan Kalawat 

Kabupaten Minahasa Utara. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Setting Penelitian 

Lokasi Penelitian  

Penelitian tindakan sekolah (PTS) ini dilaksanakan di SD Negeri Suwaan Kecamatan Kalawat. 

Sekolah ini terletak di desa Suwaan Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi 

Sulawesi Utara. Sekolah ini mempunyai 9 orang guru, terdiri atas 8 guru tetap (PNS), dan 1 guru 

honorer/tidak tetap. Pada tahun pelajaran 2018/2019, jumlah siswa di sekolah ini sebanyak 137 orang, 

terdiri atas 69 perempuan, dan 68 laki-laki. 

 

Objek Penelitian 

Objek atau sasaran penelitian tindakan sekolah (PTS) ini adalah semua guru di SD Negeri Suwaan 

Kecamatan kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Jumlah guru sasaran penelitian sebanyak 8 orang, 

semuanya perempuan.  

 

Waktu Penelitian 

Penelitian tindakan sekolah (PTS) ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019 

selama 4 bulan, yakni pada bulan Agustus sampai dengan bulan November 2018. Penelitian ini 

dilaksanakan dalam 2 siklus, masing-masing siklus dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan tatap muka 

pembinaan. Pelaksanaan pembinaan pada siklus pertama dilakukan pada hari Kamis, tanggal 2, 9, dan  

23 Agusus 2018, sedangkan siklus kedua dilaksanakan pada hari yang sama, Kamis, tanggal 6, 13, 

dan 20 September 2018.  

  

Peneliti 

Peneliti adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah: Jahnes Tupelu, M.Pd, 

berkolaborasi dengan pengawas sekolah bina sebagai pengamat (observer). 
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Pembahasan Hasil Penelitian 

Perbandingan Data Perilaku Guru   

Perbandingan Perilaku Guru Menurut Rata-Rata Siklus 

Perbandingan posisi perilaku guru setelah mereka menerima pembinaan berupa variasi pelatihan dan 

simulasi menurut rata-rata siklus antara siklus pertama dan siklus kedua disajikan pada diagram 

berikut.  

 

Diagram 1 

PERBANDINGAN PERILAKU GURU MENURUT RATA-RATA SIKLUS 

ANTARA SIKLUS PERTAMA DAN SIKLUS KEDUA 

 
 

Diagram di atas menunjukkan bahwa pada siklus pertama tingkat perilaku guru-guru SD Negeri 

Suwaan Kecamatan Kalawat menurut rata-rata siklus baru mencapai rata-rata 63,4%, dan masih pada 

kategori cukup baik (C) dan belum mencapai target penelitian yang diharapkan, sedangkan pada 

siklus kedua terjadi peningkatan sampai 20,4%, sehingga telah mencapai 83,9%, dan telah berada 

pada kategori baik (B) dan target penelitian sudah tercapai. Adanya peningkatan perilaku guru yang 

tinggi pada siklus kedua, antara lain karena peneliti telah melakukan perbaikan langkah pembinaan 

variasi pelatihan dan simulasi, sesuai dengan hasil refleksi pada akhir siklus pertama.   

 

Perbandingan Perilaku Guru Menurut Rata-Rata Pertemuan Ketiga 

Perbandingan posisi perilaku guru setelah mereka menerima pembinaan berupa variasi pelatihan dan 

simulasi menurut rata-rata pertemuan ketiga antara siklus pertama dan siklus kedua disajikan pada 

diagram berikut.  

 

 

Diagram 2 

PERBANDINGAN PERILAKU GURU  

MENURUT RATA-RATA PERTEMUAN KETIGA  

ANTARA SIKLUS PERTAMA DAN SIKLUS KEDUA 

 
 

63.4%

83.9%

SIK…

71.1%
89.8%

SIKLUS I

SIKLUS II
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Pertemuan ketiga merupakan pertemuan pemberian tinfakan pada akhir tiap siklus sesuai dengan 

rancangan PTS ini. Hakikatnya, posisi sikap atau perilaku seseorang secara nyata dalam 

kepribadiannnya pada kondisi terakhir, setelah menerima perlakuan atau tindakan pembinaan berupa 

variasi pelathan dan simulasi dari peneliti. Diagram di atas menunjukkan bahwa pada siklus pertama 

tingkat perilaku guru-guru SD Negeri Suwaan Kecamatan Kalawat menurut rata-rata pertemuan 

ketiga baru mencapai rata-rata 71,1%, dan sudah masuk pada kategori baik (B) dan sudah mencapai 

target penelitian yang diharapkan, kemudian pada siklus kedua terjadi peningkatan sampai 18,8%, 

sehingga telah mencapai 89,8%, dan telah berada pada kategori sangat baik (A) dan target penelitian 

sudah tercapai. Terjadinya peningkatan yang tinggi pada siklus kedua, antara lain karena peneliti telah 

melakukan perbaikan langkah pembinaan variasi pelatihan dan simulasi, sesuai dengan hasil refleksi 

pada akhir siklus pertama.   

 

Perbandingan Perilaku Guru Menurut Rata-Rata Aspek Observasi pada Pertemuan Ketiga 

Perbadingan perilaku guru dapat pula dianaisis menurut rata-rata aspek yang diamati selama 

pemberian tindakan berupa variasi pelatihan dan simulasi terutama pada pertemuan ketiga antara 

siklus pertama dan siklus kedua seperti disjaikan pada diagram berikut ini.   

Diagram 3 

PERBANDINGAN PERILAKU GURU MENURUT  

RATA-RATA ASPEK OBSERVASI PERTEMUAN KETIGA  

ANTARA SIKLUS PERTAMA DAN SIKLUS KEDUA 

 
 

Data pada diagram di atas menunjukkan bahwa pada pertemuan ketiga posisi perilaku guru tergolong 

tinggi. Pada pertemuan ketiga siklus pertama masih terdapat 4 (50%) aspek yang masuk kategori 

cukup baik (C),: Keberanian dan kejujuran mengungkapkan pendapat atau gagasan (59.4%), 

Menghargai pendapat orang lain (68.8%), Percaya diri dan disiplin (65.6%), dan aspek Kritis dan 

kreatif (59.4%), yang masuk kategori cukup baik (C), sedangkan pada siklus kedua tidak ada lagi 

aspek yang masuk kategori cukup baik.  

 

Pada pertemuan ketiga siklus pertama, terdapat 4 (50%) aspek perilaku guru yang masuk kategori 

baik (B), yakni aspek: Keaktifan fisik dan mental (84.4%),  Semangat, antusias, dan motivasi belajar 

(78.1%), Kerjasama dalam kelompok (81.3%), dan aspek Ulet dan pekerja keras (71.9%), sedangkan 

pada siklus kedua tinggal 3 (37,5%) aspek perilaku guru yang masuk kategori baik, yakni aspek: 

Keberanian dan kejujuran mengungkapkan pendapat atau gagasan (78.1%), Percaya diri dan disiplin 

(84.4%), dan aspek  Kritis dan kreatif (81.3%). 

 

Pada pertemuan ketiga siklus pertama belum satu pun (0%) aspek perilaku guru yang masuk kategori 

sangat baik (A), sedangkan pada pertemuan kedua siklus kedua sudah terdapat 5 (75%) aspek yang 

masuk kategori sangat baik (A), yani aspek: Keaktifan fisik dan mental (100%), Semangat, antusias, 
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dan motivasi belajar (93.8%), Kerjasama dalam kelompok (96.9%), Ulet dan pekerja keras, (93.8%), 

dan aspek Menghargai pendapat orang lain (90.6%). 

 

Dengan demikian pada pertemuan ketiga siklus pertama baru terdapat 4 (50%) aspek perilaku guru 

yang telah mencapai target penelitian yang diharapkan peneliti, sedangkan pada pertemuan ketiga 

siklus kedua sudah 8 (100%) aspeknya yang telah mencapai target penelitian tindakan sekolah ini.  

 

Perbandingan Data Kemampuan Guru dalam Mengembangkan Sendiri Langkah-Langkah 

Pembelajaran 

 

Diagram 4 

PERBANDINGAN KEMAMPUAN GURU MENGEMBAGKAN LANGKAH PEMBELAJARAN 

PENDAHULUAN MENURUT RATA-RATA SIKLUS  

ANTARA SIKLUS PERTAMA DAN SIKLUS KEDUA 

 
 

 

Data pada diagram di atas menunjukkan bahwa kemampuan guru mengembangkan sendiri langkah 

pembelajaran pendahuluan yang baik, benar, dan efektif setelah menerima tindakan pembinaan berupa 

variasi pelatihan dan simulasi menurut rata-rata siklus pada siklus pertama baru mencapai rata-rata 

61,9%, masih berada pada kategori cukup baik (C), belum mencapai target penelitian, sedangkan pada 

siklus kedua terjadi peningkatan sampai 22,7%, sehingga mencapai rata-rata 84,6%, dan sudah masuk 

kategori baik (B), target penelitian sudah tercapai. 

 

Perbandingan Kemampuan Guru dalam Mengembangkan Langkah Pembelajaran Pendahuluan 

Menurut Rata-Rata Pertemuan Ketiga 

 

Perbandingan data kemampuan para guru SD Negeri Suwaan Kecamatan Kalawat dalam 

mengembangkan langkah pembelajaran pendahuluan setelah mereka menerima pembinaan berupa 

variasi pelatihan dan simulasi menurut rata-rata pertemuan ketiga antara siklus pertama dan siklus 

kedua disajikan pada diagram berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

61.9%

84.6%
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Diagram 5 

PERBANDINGAN KEMAMPUAN  GURU MENGEMBAGKAN  

LANGKAH PEMBELAJARAN PENDAHULUAN MENURUT RATA-RATA  

PERTEMUAN KETIGA  ANTARA SIKLUS PERTAMA DAN SIKLUS KEDUA 

 

 

 
 

Data pada diagram di atas menunjukkan bahwa kemampuan guru mengembangkan sendiri langkah 

pembelajaran pendahuluan yang baik, benar, dan efektif setelah menerima tindakan pembinaan berupa 

variasi pelatihan dan simulasi menurut rata-rata pertemuan ketiga pada siklus pertama sudah 

mencapai rata-rata 71,9%, sudah berada pada kategori baik (B), sudah mencapai target penelitian, 

sedangkan pada siklus kedua terjadi peningkatan sampai 17,5%, sehingga mencapai rata-rata 89,4%, 

dan sudah masuk kategori sangat baik (A), dan target penelitian sudah terlampaui. 

 

Perbandingan Kemampuan Guru dalam Mengembangkan Sendiri Langkah Pembelajaran Inti 

Menurut Rata-Rata Siklus 

 

Diagram 6 

PERBANDINGAN KEMAMPUAN GURU MENGEMBANGKAN LANGKAH PEMBELAJARAN 

INTI MENURUT RATA-RATA SIKLUS  

ANTARA SIKLUS PERTAMA DAN SIKLUS KEDUA 

 
 

Data pada diagram di atas menunjukkan bahwa kemampuan guru mengembangkan sendiri langkah 

pembelajaran inti yang baik, benar, dan efektif setelah menerima tindakan pembinaan berupa variasi 

pelatihan dan simulasi menurut rata-rata siklus pada siklus pertama baru mencapai rata-rata 61%, 

masih berada pada kategori cukup baik (C), belum mencapai target penelitian, sedangkan pada siklus 

kedua terjadi peningkatan sampai 23,6%, sehingga mencapai rata-rata 84,6%, dan sudah masuk 

kategori baik (B), target penelitian sudah tercapai. Diyakini bahwa semakin baik langkah pemblajaran 

71.9%

89.4%

SIKLUS I

61.0%

84.6%

SIKLUS I
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inti yang dikembangkan guru, semakin efektif pula pencapaian tujuan pembelajaran berdasarkan 

kompetensi dasar atau materi pelajarannnya. 

 

Perbandingan Kemampuan Guru dalam Mengembangkan Langkah Pembelajaran Inti Menurut Rata-

Rata Pertemuan Ketiga 

Diagram 7 

PERBANDINGAN KEMAMPUAN  GURU MENGEMBAGKAN LANGKAH PEMBELAJARAN 

INTI MENURUT RATA-RATA  PERTEMUAN KETIGA  ANTARA SIKLUS PERTAMA DAN 

SIKLUS KEDUA 

 
 

Data pada diagram di atas menunjukkan bahwa kemampuan guru mengembangkan sendiri langkah 

pembelajaran inti yang baik, benar, dan efektif setelah menerima tindakan pembinaan berupa variasi 

pelatihan dan simulasi menurut rata-rata pertemuan ketiga pada siklus pertama sudah mencapai rata-

rata 71,3%, sudah berada pada kategori baik (B), sudah mencapai target penelitian, sedangkan pada 

siklus kedua terjadi peningkatan sampai 18,4%, sehingga mencapai rata-rata 89,6%, dan sudah masuk 

kategori sangat baik (A), dan target penelitian sudah terlampaui. Diyakini bahwa semakin baik 

langkah pemblajaran inti yang dikembangkan guru, apalagi pada pertemuan ketiga, semakin efektif 

pula pencapaian tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar atau materi pelajarannnya. 

 

Perbandingan Kemampuan Guru dalam Mengembangkan Sendiri Langkah Pembelajaran Penutup 

Menurut Rata-Rata Siklus 

 

Diagram 8 

PERBANDINGAN KEMAMPUAN GURU MENGEMBANGKAN LANGKAH PEMBELAJARAN 

PENUTUP MENURUT RATA-RATA SIKLUS  

ANTARA SIKLUS PERTAMA DAN SIKLUS KEDUA 

 
 

Data pada diagram di atas menunjukkan bahwa kemampuan guru mengembangkan sendiri langkah 

pembelajaran penutup yang baik, benar, dan efektif setelah menerima tindakan pembinaan berupa 

variasi pelatihan dan simulasi menurut rata-rata siklus pada siklus pertama baru mencapai rata-rata 

71.3%

89.6%

SIKLUS I

61.7%

85.2%
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61,7%, masih berada pada kategori cukup baik (C), belum mencapai target penelitian, sedangkan pada 

siklus kedua terjadi peningkatan sampai 23,4%, sehingga mencapai rata-rata 85,2%, dan sudah masuk 

kategori baik (B), target penelitian sudah tercapai.  

 

Perbandingan Kemampuan Guru dalam Mengembangkan Langkah Pembelajaran Penutup 

Menurut Rata-Rata Pertemuan Ketiga 

 

Diagram 9 

PERBANDINGAN KEMAMPUAN  GURU MENGEMBAGKAN LANGKAH PEMBELAJARAN 

PENUTUP MENURUT RATA-RATA  PERTEMUAN KETIGA  ANTARA SIKLUS PERTAMA 

DAN SIKLUS KEDUA 

 
 

Data pada diagram di atas menunjukkan bahwa kemampuan guru mengembangkan sendiri langkah 

pembelajaran penutup yang baik, benar, dan efektif setelah menerima tindakan pembinaan berupa 

variasi pelatihan dan simulasi menurut rata-rata pertemuan ketiga pada siklus pertama sudah 

mencapai rata-rata 71,9%, sudah berada pada kategori baik (B), sudah mencapai target penelitian, 

sedangkan pada siklus kedua terjadi peningkatan sampai 18%, sehingga mencapai rata-rata 89,8%, 

dan sudah masuk kategori sangat baik (A), dan target penelitian sudah terlampaui.  

Perbandingan Kemampuan Guru dalam Mengembangkan Langkah Pembelajaran yang Baik, 

Benar, dan Efektif  

 

Secara keseluruhan perbandingan kemampuan para guru SD Negeri Suwaan Kecamatan Kalawat 

dalam mengembangkan langkah pembelajaran yang baik, benar, dan efektif, setelah mereka menerima 

pembinaan berupa variasi pelatihan dan simulasi disajikan pada diagram berikut.  

Diagram 10 

PERBANDINGAN KEMAMPUAN  GURU MENGEMBAGKAN LANGKAH PEMBELAJARAN 

YANG BAIK, BENAR, DAN EFEKTIF SECARA KESELURHAN  ANTARA SIKLUS PERTAMA 

DAN SIKLUS KEDUA 

 
 

Data pada diagram di atas menunjukkan bahwa kemampuan guru SD Negeri Suwaan Kecamatan 

Kalawat dalam mengembangkan sendiri langkah pembelajaran yang baik, benar, dan efektif setelah 

71.9%

89.8%

SIKLUS I
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84.8%
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menerima tindakan pembinaan berupa variasi pelatihan dan simulasi pada siklus pertama baru 

mencapai rata-rata 61,5%, berada pada kategori cukup baik (C), dan belum mencapai target 

penelitian, sedangkan pada siklus kedua terjadi peningkatan sampai 23,2%, sehingga mencapai rata-

rata 84,8%, dan sudah masuk kategori baik (B), dan target penelitian sudah terlampaui.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa penerapan strategi pembinaan berupa variasi pelatihan dan simulasi ternata efektif 

meningkatkan kemampuan mengembangkan langkah pembelajaran yang baik, benar, dan efektif pada 

guru-guru SD Negeri Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Kesimpulan ini 

diambil mengacu pada hasil penelitian tindakan sekolah ini, yang secara garis besar diuraikan sebagai 

berikut: Pada siklus pertama tingkat perilaku guru-guru SD Negeri Suwaan Kecamatan Kalawat 

menurut rata-rata siklus baru mencapai rata-rata 63,4%, dan baru pada kategori cukup baik (C) dan 

belum mencapai target penelitian yang diharapkan, sedangkan pada siklus kedua terjadi peningkatan 

sampai 20,4%, sehingga telah mencapai 83,9%, dan telah berada pada kategori baik (B) dan target 

penelitian sudah tercapai. Pada siklus pertama tingkat perilaku guru-guru menurut rata-rata pertemuan 

ketiga sudah mencapai rata-rata 71,1%, dan sudah masuk pada kategori baik (B) dan sudah mencapai 

target penelitian yang diharapkan, pada siklus kedua meningkat 18,8%, sehingga mencapai rata-rata  

89,8%, pada kategori sangat baik (A) dan target penelitian tercapai.  

 

Pada pertemuan ketiga siklus pertama baru terdapat 4 (50%) aspek perilaku guru yang telah mencapai 

target penelitian yang diharapkan peneliti, sedangkan pada pertemuan ketiga siklus kedua sudah 8 

(100%) aspeknya yang telah mencapai target penelitian tindakan sekolah ini. Kemampuan guru 

mengembangkan sendiri langkah pembelajaran pendahuluan yang baik, benar, dan efektif menurut 

rata-rata siklus pada siklus pertama mencapai rata-rata 61,9 pada kategori cukup baik (C), pada siklus 

kedua meningkat 22,7%, dan mencapai rata-rata 84,6%, kategori baik (B), target penelitian tercapai. 

Kemampuan guru mengembangkan sendiri langkah pembelajaran pendahuluan yang baik, benar, dan 

efektif menurut rata-rata pertemuan ketiga pada siklus pertama mencapai rata-rata 71,9%, pada 

kategori baik (B), sudah mencapai target penelitian, pada siklus kedua meningkat 17,5%, mencapai 

rata-rata 89,4%, dan masuk kategori sangat baik (A), dan target penelitian sudah terlampaui. 

 

Kemampuan guru mengembangkan sendiri langkah pembelajaran inti yang baik, benar, dan efektif 

pada siklus pertama baru mencapai rata-rata 61%, pada kategori cukup baik (C), target penelitian 

belum mencapai, pada siklus kedua meningkat 23,6%, mencapai rata-rata 84,6%, pada kategori baik 

(B), target penelitian tercapai. Kemampuan guru mengembangkan sendiri langkah pembelajaran inti 

yang baik, benar, dan efektif menurut rata-rata pertemuan ketiga pada siklus pertama mencapai rata-

rata 71,3%, pada kategori baik (B), sudah mencapai target penelitian, pada siklus kedua meningkat 

18,4%, dan mencapai rata-rata 89,6%, pada kategori sangat baik (A), dan target penelitian sudah 

terlampaui. Kemampuan guru mengembangkan sendiri langkah pembelajaran penutup yang baik, 

benar, dan efektif menurut rata-rata siklus pada siklus pertama mencapai rata-rata 61,7%, pada 

kategori cukup baik (C), belum mencapai target penelitian, pada siklus kedua meningkat 23,4%, 

mencapai rata-rata 85,2%, pada kategori baik (B), target penelitian tercapai. Kemampuan guru 

mengembangkan sendiri langkah pembelajaran penutup yang baik, benar, dan efektif menurut rata-

rata pertemuan ketiga pada siklus pertama mencapai rata-rata 71,9%, pada kategori baik (B), target 

penelitian trdcapai, pada siklus kedua meningkat 18%, dan rata-rata 89,8%, pada kategori sangat baik 

(A), dan target penelitian sudah terlampaui. Kemampuan guru dalam mengembangkan sendiri langkah 

pembelajaran yang baik, benar, dan efektif pada siklus pertama mencapai rata-rata 61,5%, pada 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 10 │ OKTOBER 2022 │    ISSN : 2620-9748              37 

 

kategori cukup baik (C), dan belum mencapai target penelitian, pada siklus kedua meningkat 23,2%, 

mencapai rata-rata 84,8%, pada kategori baik (B), dan target penelitian sudah terlampaui.  

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut. Kepala 

sekolah perlu terus menggunakan strategi pembinaan profesional guru dalam kerangka 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Kepala sekolah dan Pengawas Sekolah perlu 

bekerja sama menyusun panduan penerapan strategi pembinaan guru dalam meningkatkan 

kemampuan profesional para guru dalam mengelola pembelajaran yang berkualitas. Perlu terus 

ditngkatkan kualitas KKPS sebagai wahana pembnaan kemampuan kepala sekolah menyiapkan 

strategi pembinaan guru yang efektif dan inovatif, dalam upaya meningkatkan mutu hasil belajar 

siswa khususnya dna mutu pendidikan pada umumnya.  
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EFFORTS TO INCREASE STUDENT ACTIVITIES AND LEARNING 

OUTCOMES IN INDONESIAN HISTORICAL LESSONS THROUGH 

TALKING STICK LEARNING MODELS IN CLASS XI MIPA 1 

SEMESTER JANUARY-JUNE 2020 AT SMA NEGERI 1 SUNGAYANG 

TANAH DATAR DISTRICT 

 

UPAYA PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA 

PADA MATA PELAJARAN SEJARAH INDONESIA MELALUI MODEL 

PEMBELAJARAN TALKING STICK DI KELAS XI MIPA 1  

SEMESTER JANUARI-JUNI 2020 DI SMA NEGERI 1 SUNGAYANG  

KABUPATEN TANAH DATAR 
 

Herni Afridayanti, S.Pd 

SMA Negeri 1 Sungayang Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to improve student activity and learning outcomes through the Talking Stick learning model in 

Indonesian History learning in class XI MIPA 1 SMA Negeri 1 Sungayang, Tanah Datar Regency. This 

Classroom Action Research took place in two cycles, each cycle consisting of four lessons. Besides, each 

meeting consists of four stages starting from planning, action, observation and reflection. The action was 

carried out in class XI MIPA 1 in the January-June 2020 semester where students consisted of 32 people. The 

results include: The average student learning activities were 45.1%, and in the second cycle the average student 

learning activities were 70.3%. There was an increase in student learning activities for all aspects from cycle I 

to cycle II with an average of 25.2%. In the first cycle, students who got a complete score of 18 people were 

around 56.25%, and in the second cycle students who got a complete score were 25 people or about 78.12%. 

There was an increase in the completeness of student learning outcomes as many as 7 people or about 21.87%. 

The learning approach using the Talking Stick learning model can improve student activity and learning 

outcomes class XI MIPA 1 SMA Negeri 1 Sungayang, Tanah Datar Regency. 

Key Word: Activities and Student Learning Outcomes, Talking Stick 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran 

Talking Stick pada pembelajaran Sejarah Indonesia di kelas XI MIPA 1 SMA Negeri 1 Sungayang Kabupaten 

Tanah Datar. Penelitian Tindakan Kelas ini berlangsung dalam dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat kali 

pembelajaran. Disamping itu setiap satu kali pertemuan terdiri dari empat tahapan mulai dari perencanaan, 

tindakan, pengamatan dan refleksi. Tindakan dilakukan di kelas XI MIPA 1 pada semester Januari-Juni 2020 

dimana siswa terdiri dari 32 orang. Hasil penelitian meliputi: Rata-rata aktivitas belajar siswa sebanyak 45,1%, 

dan pada siklus II rata-rata aktivitas belajar siswa menjadi 70,3%. Terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa 

untuk semua aspek dari siklus I ke siklus II rata-rata sebesar 25,2%. Pada siklus I, siswa yang mendapatkan nilai 

tuntas sebanyak 18 orang sekitar 56,25%, dan pada siklus II siswa yang mendapatkan nilai tuntas sebanyak 25 

orang atau sekitar 78,12%. Terjadi peningkatan ketuntasan hasil belajar siswa sebanyak 7 orang atau sekitar 

21,87%. Pendekatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Talking Stick dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa kelas XI MIPA 1 SMA Negeri 1 Sungayang Kabupaten Tanah Datar. 

Kata Kunci: Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa, Talking Stick 
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PENDAHULUAN 

Pembelajaran modern berupaya mengembangkan proses yang berorientasi pada peserta didik atau 

Kurikulum 2013 yaitu kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing 

satuan pendidikan/sekolah yang disosialisasikan pada tahun 2013. Hal ini juga harus ditunjang dengan 

penggunaan model mengajar yang mendukung terlaksananya kurikulum tesebut. Model pembelajaran 

yang direncanakan tersebut terus dapat mendukung hasil belajar secara optimal. Menurut Surachmat 

(1986), dalam Hudam, (2005) hasil belajar sebagai tujuan belajar tidak boleh lepas dari pengumpulan 

pengetahuan, penemuan konsep, dan kecekatan, serta pembentukan sikap dan perbuatan. 

 

Untuk mencapai hasil belajar yang optimal, maka segenap perolehan peserta didik dari suatu pelajaran 

dapat dikatakan sebagai salah satu indikasi utama dari kegiatan belajar sesaat. Hasil belajar nampak 

pada perubahan tingkah laku, reaksi dan sikap peserta didik secara fisik maupun mental. Keadaan ini 

menjadi suatu kesatuan yang mengarah pada perubahan tingkah laku sebagai hasil utama dari 

keseluruhan proses hasil pembelajaran. 

 

Ketercapaian hasil belajar yang optimal merupakan salah satu wujud dalam pencapaian tujuan belajar 

secara umum. Penyelenggaraan proses belajar yang efektif dan efisien diperlukan untuk memperoleh 

hasil belajar yang memuaskan. Hal ini sebagai konsekuensi dari keterkaitan antara hasil belajar suatu 

materi tertentu terhadap tujuan belajar. Demikian pula halnya dalam pencapaian materi tertentu 

membutuhkan model yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan dan bagaimana cara 

mempelajarinya (Hamalik:2001). 

 

Penanda utama dari tercapainya efektivitas penggunaan model pembelajaran dapat dilihat dari hasil 

belajar. Karena dari hasil belajar tersebut tercermin keterlibatan mental secara penuh antara pendidik 

dan peserta didik dalam proses pembelajaran.  

 

Pada hakikatnya, aktivitas belajar siswa tergantung dari pendidiknya. Peserta didik akan beraktivitas 

dengan baik apabila pendidik mengelola pembelajaran secara profesional. Salah satu usaha pendidik 

untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa adalah dengan menggunakan model belajar yang baik dan 

tepat dalam mengajar (Mulyono 2001). 

 

Pendidik tidak harus terpaku pada satu model pembelajaran saja tetapi harus menggunakan model 

yang bervariasi agar pembelajaran Sejarah Indonesia tidak membosankan peserta didik. Pendidik 

harus mampu memilih model mengajar yang dapat melibatkan peserta didik secara optimal sehingga 

peserta didik menjadi aktif dan berfikir kritis sehingga kreativitasnya dapat berkembang. 

 

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan pada kelas XI MIPA 1 dan wawancara dengan guru 

bidang studi Sejarah Indonesia bahwa pada proses pembelajaran, guru mengeluhkan tidak terjadinya 

proses pembelajaran yang diharapkan karena siswanya kurang aktif atau rendahnya keterlibatan siswa 

dalam pembelajaran sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran suasana, kelas terlihat monoton. 

 

Pelaksanaan proses pembelajaran di kelas XI MIPA 1 ditemukan kenyataan sebagai berikut: Siswa 

kurang aktif dalam pembelajaran hal ini dapat dilihat dari aktivitas siswa seperti mendengar, 

membaca sangat sedikit dalam proses pembelajaran, Perhatian peserta didik terhadap pelajaran yang 

diberikan pendidik kurang, Jumlah siswa yang mengacungkan tangan, menjawab, memberikan 

pendapat dan bertanya dalam proses pembelajaran sedikit. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut: 
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Tabel . Aktivitas Siswa Saat Proses Pembelajaran 

No Aktivitas Siswa 
Siswa Yang Aktif 

Jumlah 

Seluruh 

Jumlah % Siswa 

1 
Aktivitas mendengarkan waktu guru 

menerangkan 
14 43,8 32 

2 
Aktivitas membaca ketika diberi 

kesempatan membaca 
12 37,5 32 

3 
Aktivitas mengacungkantangan saat guru 

memberi pertanyaan 
6 18,8 32 

4 
Aktivitas memberikan jawaban ketika 

guru memberikan pertanyaan 
5 15,6 32 

5 

Aktivitas memberikan pendapat ketika 

diberi kesempatan mengeluarkan 

pendapat 

5 15,6 32 

6 
Aktivitas bertanya ketika diberi 

kesempatan bertanya 
4 12,5 32 

Sumber: Pengolahan Data Primer (2017) 

Banyak siswa yang belum tuntas dalam belajar dan banyak siswa yang belum menguasai pelajaran 

secara optimal karena aktivitasnya yang rendah, hal ini dapat dilihat dari tabel hasil belajar siswa: 

Tabel . Nilai Ulangan Harian Siswa 

No  Nama  Nilai 

1 Abdul Hanif 73 

2 Adi Nazif Putra 70 

3 Afif Haili 76 

4 Afsira Yunda Zelfi 75 

5 Amnursyah Dwi Asyh 55 

6 Asshiddiqi 60 

7 Azra Sastya Johanda 75 

8 Bismi Arifah 50 

9 Bismil Hanifah 76 

10 Dara Azizi 78 

11 Evan Alqhani Jasril 77 

12 Felin Fania Natazura 72 

13 Fitri Vani Mardotilla 50 

14 Fuji Utami Lestari 79 

15 Hanifah Tri Handayani 75 

16 Latifa Hanum 82 

17 M. Arifqi 75 

18 Mardiana 77 

19 Miftahul Jannah 56 
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20 Muhammad Fajri 48 

21 Nabilla Khairunnisa 76 

22 Rahmi Dwi Ekaputri 69 

23 Resta Dewi Gustidi P 61 

24 Shintia Dwi Rahma P 76 

25 Tiara Wahyuni 73 

26 Ummi Nabila Zahra 70 

27 Wahdini Rusfadilla 60 

28 Wanda 56 

29 Wangi Ramadhani 66 

30 Windi Junianda 72 

31 Yogi Kurnia Adilla 50 

32 Zaitun Rahmi 79 

Sumber: Pengolahan Data Primer (2020) 

 

Masalah 

Hasil renungan dan diskusi dengan teman sejawat permasalahan ini muncul karena beberapa faktor 

diantaranya: (1) kurangnya minat siswa terhadap pelajaran Sejarah Indonesia, (2) rendahnya 

keberanian siswa untuk bertanya dan mengeluarkan pendapat, (3) kuatnya peranan guru dalam 

pembelajaran. Faktor tersebut menyebabkan proses pembelajaran kurang menggairahkan. 

 

Pemecahan Masalah 

Jalan keluar yang direncanakan adalah dengan menggunakan model pembelajaran Talking Stick, 

model pembelajaran ini dapat melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran pada mata 

pelajaran Sejarah Indonesia di kelas XI MIPA 1 SMA Negeri 1 Sungayang Kabupaten Tanah Datar. 

 

Metodologi Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh Chemmis dan 

McTaggart (1993) yakni metode siklus yang terdiri dari : planning (perencanaan), acting 

(pelaksanan), observing (observasi), reflecting (refleksi).  

 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas XI MIPA 1 SMA Negeri 1 Sungayang Kabupaten 

Tanah Datar. Pelaksanaan penelitian berlangsung di semester Januari-Juni 2020. Model penelitian 

dilaksanakan dengan menggunakan model yang di kemukakan oleh Chemmis dan McTaggart (1988).  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian siklus pertama dan 

siklus kedua yang telah dilakukan. Data diperoleh sesuai dengan instrumen yang digunakan yaitu 

hasil lembar observasi dan hasil belajar siswa. 

Siklus Pertama 

Berdasarkan tindakan yang dilakukan pada penelitian ini yakni “Meningkatkan aktifitas dan hasil 

belajar siswa pada Pembelajaran Sejarah Indonesia” maka ada beberapa aspek yang akan diobservasi 

meliputi, mendengar, membaca, mengacungkan tangan, memberikan jawaban, memberikan pendapat 

dan bertanya.  
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Berdasarkan data penelitian secara umum bahwa: Pada saat guru menerangkan materi umumnya 

siswa mendengarkan sedangkan siswa yang bertanya, memberikan pendapat persentasenya belum 

sesuai dengan yang diharapkan, Pada saat siswa membaca dan mendengarkan ketika guru 

menerangkan materi masih ada sebagian siswa yang kurang aktif, Aktivitas memberikan pendapat 

ketika diberi kesempatan mengeluarkan pendapat dan aktivitas bertanya ketika diberi kesempatan 

bertanya pada pertemuan 2 mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh: (1) siswa masih malu-

malu dan takut dalam mengeluarkan pendapat dan bertanya kepada guru, (2) ada sebagian siswa yang 

kurang mengerti dengan materi yang telah diajarkan oleh guru. 

 

Merujuk data bahwa: Aktivitas pertama yaitu aktivitas mendengarkan, pada grafik terlihat jumlah 

aktivitas ini selalu meningkat. Jumlah siswa yang aktif pada pertemuan pertama adalah 18 orang dari 

32 siswa atau sekitar 56,3%. Pada pertemuan kedua jumlah siswa yang aktif adalah 21 siswa dari 32 

siswa atau sekitar 65,6%. Pada pertemuan ketiga jumlah siswa yang aktif adalah 21 siswa dari 32 

siswa atau sekitar 71,9%. 

 

Aktivitas kedua yaitu aktivitas membaca, pada grafik aktivitas membaca selalu mengalami 

peningkatan. Jumlah siswa yang aktif pada pertemuan pertama adalah 17 orang dari 32 siswa atau 

sekitar 53,1%. Pada pertemuan kedua jumlah siswa yang aktif adalah 20 orang dari 32 siswa atau 

sekitar 62,5%. Pada pertemuan ketiga jumlah siswa yang aktif adalah 22 orang dari 32 siswa atau 

sekitar 68,8%. 

 

Aktivitas ketiga yaitu aktivitas mengacungkan tangan, pada grafik aktivitas mengacungkan tangan 

mengalami peningkatan. Jumlah siswa yang aktif pada pertemuan pertama adalah 13 orang dari 32 

siswa atau sekitar 40,6%. Pada pertemuan kedua jumlah siswa yang aktif mengalami peningkatan 

yaitu 14 orang dari 32 siswa atau sekitar 43,8%. Pada pertemuan ketiga jumlah siswa yang aktif 

mengalami peningkatan lagi menjadi 16 orang dari 32 siswa atau sekitar 50%. 

 

Aktivitas keempat yaitu aktivitas memberikan jawaban, pada grafik aktivitas memberikan jawaban 

mengalami peningkatan dan penurunan. Jumlah siswa yang aktif pada pertemuan pertama adalah 12 

orang dari 32 siswa atau sekitar 37,5%. Pada pertemuan kedua jumlah siswa yang aktif mengalami 

peningkatan lagi yaitu 13 orang dari 32 siswa atau sekitar 40,6%. Pada pertemuan ketiga jumlah siswa 

yang aktif mengalami peningkatan menjadi 15 orang dari 32 siswa atau sekitar 46,9%. 

 

Aktivitas kelima yaitu aktivitas memberikan pendapat, pada grafik aktivitas memberikan pendapat 

mengalami peningkatan. Jumlah siswa yang aktif pada pertemuan pertama adalah 7 orang dari 32 

siswa atau sekitar 21,9%. Pada pertemuan kedua jumlah siswa yang aktif yaitu 8 orang dari 32 siswa 

atau sekitar 25%. Pada pertemuan ketiga jumlah siswa yang aktif mengalami peningkatan menjadi 11 

orang dari 32 siswa atau sekitar 34,4%. 

 

Aktivitas keenam yaitu aktivitas bertanya, pada grafik aktivitas bertanya mengalami peningkatan dan 

penurunan. Jumlah siswa yang aktif pada pertemuan pertama adalah 8 orang dari 32 siswa atau sekitar 

25%. Pada pertemuan kedua jumlah siswa yang aktif yaitu 10 orang dari 32 siswa atau sekitar 31,3%. 

Pada pertemuan ketiga jumlah siswa yang aktif meningkat lagi menjadi 12 orang dari 32 siswa atau 

sekitar 37,5%. 

 

Berdasarkan data penelitian dapat diambil kesimpulan secara umum bahwa: (1) rata-rata siswa yang 

aktif mendengar pada sikius I adalah sebanyak 64,6%, (2) rata-rata siswa yang aktif membaca 

sebanyak 61,5%, (3) rata-rata siswa yang aktif mengacungkan tangan sebanyak 44,8%, (4) rata-rata 
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siswa yang aktif memberikan jawaban sebanyak 41,7%, (5) rata-rata siswa yang aktif memberikan 

pendapat sebanyak 27,1%, (6) rata-rata siswa yang aktif bertanya sebanyak 31,3%. 

 

Pada pertemuan keempat pada sikius I dilakukan tes hasil belajar atau disebut juga dengan ulangan 

harian, gunanya untuk mengetahui pemahaman dan ketuntasan belajar siswa. Tes ini diikuti oleh 32 

siswa dengan mata pelajaran Sejarah Indonesia. Dari hasil tes belajar tersebut dapat diketahui bahwa 

dari 32 siswa yang mengikuti tes hasil belajar atau ulangan harian hanya 18 atau sekitar 56,25% siswa 

yang tuntas. Ini berarti ketuntasan belajar belum tercapai. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan selama 3 kali pertemuan pada siklus I terjadi beberapa peningkatan 

beberapa aktivitas siswa diantaranya adalah aktivitas mendengarkan waktu guru menerangkan, 

aktivitas membaca ketika diberi kesempatan membaca, aktivitas mengacungkan tangan saat guru 

memberi pertanyaan. Sebaliknya ada aktivitas yang mengalami naik turun, ini berarti masih banyak 

siswa yang kurang berani. Karena aktivitas siswa belum meningkat sesuai dengan yang diharapkan 

akibatnya hasil belajar siswa banyak yang belum tuntas. Oleh karena itu peneliti akan merubah dan 

menambah tindakan pada pertemuan selanjutnya di siklus II yaitu dengan cara: Memberikan bahan 

yang akan dipelajarai siswa pada pertemuan selanjutnya; Memberikan hadiah pada akhir 

pembelajaran terhadap siswa yang paling aktif. 

 

Siklus 2 

Pada siklus I ada sebagian aktivitas siswa yang sudah mencapai target (seperti yang diharapkan oleh 

peneliti) yaitu aktivitas mendengarkan waktu guru menerangkan, aktivitas membaca ketika diberi 

kesempatan membaca, aktivitas mengacungkan tangan saat guru memberi pertanyaan, aktivitas 

memberikan jawaban ketika guru memberikan pertanyaan, tapi aktivitas memberikan pendapat dan 

bertanya masih belum mencapai target. Untuk itu dilakukanlah siklus II 

 

Setelah dilaksanakan siklus II, dari data menunjukkan peningkatan sehingga dapat diambil 

kesimpulan secara umum bahwa terjadi peningkatan aktivitas siswa pada setiap kali pertemuan 

sampai pada pertemuan terakhir. Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa:  

 

Aktivitas pertama yaitu aktivitas mendengarkan, terlihat jumlah aktivitas ini selalu meningkat. Jumlah 

siswa yang aktif pada pertemuan pertama adalah 25 orang dari 32 siswa atau sekitar 78,1%. Pada 

pertemuan kedua jumlah siswa yang aktif adalah 26 siswa dari 32 siswa atau sekitar 81,3%. Pada 

pertemuan ketiga jumlah siswa yang aktif adalah 27 siswa dari 32 siswa atau sekitar 84,4%. 

 

Aktivitas kedua yaitu aktivitas membaca, pada grafik aktivitas membaca selalu mengalami 

peningkatan. Jumlah siswa yang aktif pada pertemuan pertama adalah 24 orang dari 32 siswa atau 

sekitar 75%. Pada pertemuan kedua jumlah siswa yang aktif adalah 25 orang dari 32 siswa atau 

sekitar 78,1%. Pada pertemuan ketiga jumlah siswa yang aktif adalah 28 orang dari 32 siswa atau 

sekitar 80,2%.  

 

Aktivitas ketiga yaitu aktivitas mengacungkan tangan, pada grafik aktivitas mengacungkan tangan 

mengalami peningkatan. Jumlah siswa yang aktif pada pertemuan pertama adalah 20 orang dari 32 

siswa atau sekitar 62,5%. Pada pertemuan kedua jumlah siswa yang aktif mengalami peningkatan 

yaitu 22 orang dari 32 siswa atau sekitar 68,8%. Pada pertemuan ketiga jumlah siswa yang aktif 

mengalami peningkatan lagi menjadi 26 orang dari 32 siswa atau sekitar 81,3%. 
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Aktivitas keempat yaitu aktivitas memberikan jawaban, menunjukan jumlah siswa yang aktif pada 

pertemuan pertama adalah 21 orang dari 32 siswa atau sekitar 65,6%. Pada pertemuan kedua jumlah 

siswa yang aktif mengalami mengalami peningkatan lagi yaitu 23 orang atau sekitar 71,9%. Pada 

pertemuan ketiga jumlah siswa yang aktif mengalami peningkatan menjadi 26 orang dari 32 siswa 

atau sekitar 81,3%. 

 

Aktivitas kelima yaitu aktivitas memberikan pendapat, pada grafik aktivitas memberikan pendapat 

mengalami juga peningkatan. Jumlah siswa yang aktif pada pertemuan pertama adalah 17 orang dari 

32 siswa atau sekitar 53,1%. Pada pertemuan kedua jumlah siswa yang aktif mengalami mengalami 

sedikit penaikan yaitu 18 orang dari 32 siswa atau sekitar 56,3%. Pada pertemuan ketiga jumlah siswa 

yang aktif mengalami peningkatan menjadi 22 orang dari 32 siswa atau sekitar 68,8%. 

 

Aktivitas keenam yaitu aktivitas bertanya, pada grafik aktivitas bertanya mengalami peningkatan. 

Jumlah siswa yang aktif pada pertemuan pertama adalah 15 orang dari 32 siswa atau sekitar 46,9%. 

Pada pertemuan kedua jumlah siswa yang aktif juga mengalami peningkatan yaitu 18 orang dari 32 

siswa atau sekitar 56,3%. Pada pertemuan ketiga jumlah siswa yang aktif meningkat lagi menjadi 22 

orang dari 32 siswa atau sekitar 68,8%. 

 

Merujuk data secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan secara umum bahwa: (1) rata-rata siswa 

yang aktif mendengar sebanyak 81,3%, (2) rata-rata siswa yang aktif membaca sebanyak 80,2%, (3) 

rata-rata siswa yang aktif mengacungkan tangan sebanyak 70,8%, (4) rata-rata siswa yang aktif 

memberikan jawaban sebanyak 72,9%, (5) rata-rata siswa yang aktif memberikan pendapat sebanyak 

59,4%, (6) rata-rata siswa yang aktif bertanya sebanyak 57,3%. 

 

Pengumpulan data mengenai hasil belajar siswa dilakukan dengan menggunakan tes yang 

dilaksanakan pada akhir siklus II tes ini diikuti oleh 32 siswa. Setelah tes akhir belajar siswa dengan 

materi pokok yang ke dua dilaksanakan, maka diperoleh data tentang hasil belajar siswa untuk 

mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa. Dari 32 siswa yang mengikuti tes terdapat siswa yang 

memperoleh nilai ≥75 sebanyak 25 dan yang memperoleh nilai <75 adalah 7 orang berarti yang 

dikatakan tuntas belajar sebanyak 78,12% karena nilai tersebut telah memenuhi KKM yang ditetapkan 

di SMA Negeri 1 Sungayang yaitu 75. Sedangkan siswa yang mendapat nilai kurang dari 75 

dikatakan tidak tuntas. 

 

Pembahasan 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan bersiklus yang terdiri dari dua siklus. Siklus 

pertama telah direncanakan, Namun basil observasi dan dilanjutkan dengan refleksi menunjukkan 

siklus pertama belum menunjukkan hasil yang belum memuaskan. Hal ini terlihat dari ada beberapa 

aktivitas siswa yang belum mencapai hasil yang memuaskan yaitu aktivitas bertanya, aktivitas ketika 

diberi kesempatan bertanya dan aktivitas memberikan pendapat ketika diberi kesempatan 

mengeluarkan pendapat. Selain itu nilai hasil belajar siswa juga belum mencapai target, yaitu target 

dari peneliti adalah 75% hasil belajar siswa ≥75, sedangkan pada siklus I hanya 56,25% siswa yang 

mencapai target. Berarti tujuan penelitian pada siklus I belum tercapai dengan baik, hal ini disebabkan 

siswa masih agak bingung dengan model pembelajaran ini. 

 

Bertolak dari kondisi di atas maka peneliti melanjutkan siklus kedua dengan merencanakan tindakan, 

dengan cara; (1) memberikan bahan yang akan dipelajarai siswa pada pertemuan selanjutnya, (2) 

memberikan tambahan poin dan hadiah pada akhir pembelajaran terhadap siswa yang aktif. Dari basil 
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observasi yang dilanjutkan dengan refleksi pada siklus kedua yang terdiri dari 3 kali pertemuan 

menunjukkan peningkatan aktivitas siswa. 

 

Dilihat dari nilai hasil belajar siswa pada siklus II, siswa yang dikatakan tuntas belajar sebanyak 

78,12% ini berarti telah mencapai target yang diharapkan oleh peneliti. Jadi penelitian ini peneliti 

cukupkan sampai siklus II saja dan tidak dilanjutkan pada siklus III. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: Rata-rata aktivitas belajar siswa sebanyak 45,1%, dan pada siklus II rata-rata aktivitas 

belajar siswa menjadi 70,3%. Terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa untuk semua aspek dari 

siklus I ke siklus II rata-rata sebesar 25,2%. Pada siklus I, siswa yang mendapatkan nilai tuntas 

sebanyak 18 orang sekitar 56,25%, dan pada siklus II siswa yang mendapatkan nilai tuntas sebanyak 

25 orang atau sekitar 78,12%. Terjadi peningkatan ketuntasan hasil belajar siswa sebanyak 7 orang 

atau sekitar 21,87%. Pendekatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Talking 

Stick dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa selama proses pembelajaran yang 

berlangsung di kelas XI MIPA 1 SMA Negeri 1 Sungayang Kabupaten Tanah Datar. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: Bagi 

guru Sejarah Indonesia SMA Negeri 1 Sungayang Kabupaten Tanah Datar Khususnya dan guru 

Sejarah Indonesia pada umumnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan pembelajaran Sejarah 

Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran talking stick. Bagi peneliti yang berminat 

diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan pokok bahasan yang berbeda. 
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ABSTRACT 

Classroom action research that aims to improve IPS learning outcomes in class VII students of SMPN 7 Sigi by 

applying the inquiry learning model. This study involved 25 students. The research was conducted in two cycles, 

the material for cycle 1 was identifying the differences between maps, atlases and globe, map forms and map 

utilization. The material in cycle II is determining the location of a place using latitude and longitude, earth 

rotation using a globe, and an index to locate a place in the atlas. The classroom action research method is 

pursued in two cycles. Each cycle has four stages, namely the planning, implementation, observation and 

reflection stages. This classroom action research took place. In the results of the first cycle of research, there 

were 13 students who completed and 12 others who did not. Classical completeness is 52.00% and classical 

absorption is 74.61%. In the results of the research cycle II, the number of students who completed 23 people 

and did not complete 2 people, which means that in cycle II, students who understood learning better than in 

cycle I. Classical completeness in cycle II was 84.84% and classical absorption 92.00%. Based on the 

performance indicators of research success, the percentage of classical learning completeness of at least 

85.04% can be concluded that the application of the inquiry learning model can improve social studies learning 

outcomes for class VII students of SMPN 7 Sigi. 

Key Word: Inquiry Learning Model, Learning Outcomes, Social Studies 

 

ABSTRAK 

Penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar ips pada siswa SMPN 7 Sigi kelas 

VII dengan menerapkan model pembelajaran inkuiri. Penelitian ini melibatkan siswa   sejumlah 25 orang. 

Penelitian dilakukan dalam dua siklus, materi untuk siklus 1 yaitu mengidentifikasi perbedaan antara peta, atlas, 

dan Globe, bentuk-bentuk peta dan pemanfaatan peta. Materi pada siklus II yaitu menentukan letak suatu tempat 

menggunakan garis lintang dan bujur, gerak rotasi bumi menggunakan globe, dan indeks untuk mencari letak 

suatu tempat di atlas. Adapun metode penelitian tindakan kelas ini ditempuh dengan dua siklus. Setiap siklus 

terdapat empat tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan serta refleksi. Penelitian tindakan kelas 

ini berlangsung Pada hasil penelitian siklus I, banyaknya siswa yang tuntas 13 orang dan 12 orang lainnya tidak 

tuntas. Ketuntasan klasikal sebesar 52,00% dan daya serap klasikal 74,61%. Pada hasil penelitian siklus II, 

banyaknya siswa yang tuntas 23 orang dan tidak tuntas 2 orang, yang artinya pada siklus II, siswa yang 

memahami pembelajaran lebih baik daripada di siklus I. Ketuntasan klasikal pada siklus II adalah sebesar 

84,84% dan daya serap klasikal 92,00%. Berdasarkan indikator kinerja keberhasilan penelitian persentase 

ketuntasan belajar klasikal minimal 85,04% dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran inkuiri 

pada dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas VII SMPN 7 Sigi .   

Kata Kunci : Model Pembelajaran Inkuiri, Hasil Belajar, IPS 
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Pendahuluan  

Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia dalam rangka untuk meningkatkan sumber 

daya manusia, yang akan berimbas pada peningkatan mutu pendidikan itu sendiri Peningkatan mutu 

tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan metode, model dan strategi belajar mengajar dalam 

pendidikan. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai salah satu bidang studi secara material menuntut 

penguasaan dan mengarah pada pengembangan unsur kecakapan dasar umum siswa. Melalui kegiatan 

perencanaan serta pada tingkat pengimplementasian strategi guru dapat membantu siswa dalam 

membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara mandiri. 

 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, ternyata SMPN 7 Sigi  sebagai salah satu lembaga 

pendidikan formal menggunakan metode diskusi kelompok yang kurang sesuai sehingga siswa 

melakukan kegiatan yang seringkali dianggap menyimpang misalnya berbicara sendiri ketika guru 

sedang menjelaskan materi pelajaran, tidak mau peduli terhadap materi pelajaran. Untuk itu, perlunya 

siswa dibimbing untuk belajar dengan cara menemukan sendiri. Namun aktivitas siswa dalam 

pembelajaran tidak akan terorganisir pada tujuan belajar, jika tidak ada petunjuk kurikulum dan peran 

guru sebagai fasilitator.  

 

Standar ketuntasan belajar mata pelajaran IPS yang di gunakan di SMPN 7 Sigi  yaitu ketuntasan 

belajar klasikal diperoleh minimal 75%. Nilai ketuntasan tersebut seringkali di peroleh seorang siswa 

setelah mengikuti ujian ramedial atau pengulangan. Salah satu upaya untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa yaitu dengan menerapkan suatu model pembelajaran yang membuat seluruh siswa aktif 

dan memahami pembelajaran dalam belajar mengajar, karena itu peneliti menerapkan model inkuiri.  

Model pembelajaran inkuiri merupakan metode pembelajaran yang melibatkan seluruh kemampuan 

siswa secara maksimal untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analisis, 

sehingga siswa merumuskan sendiri penemuannya (Trianto, 2007).  

 

Sasaran utama kegiatan pambelajaran ikuiri adalah (1) keterlibatan siswa secara maksimal dalam 

proses kegiatan belajar; (2) keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan 

pembelajaran; dan (3) mengembangkan sikap percaya pada diri siswa tentang apa yang ditemukan 

dalam proses inkuiri.  

 

Sudjana (1989) menyatakan, ada lima tahapan yang ditempuh dalam melaksanakan pembelajaran 

inkuiri yaitu: Merumuskan masalah untuk dipecahkan siswa; Menetapkan jawaban sementara atau 

lebih dikenal dengan istilah hipotesis; Mencari informasi, data, dan fakta yang diperlukan untuk 

menjawab; hipotesis atau permasalahan; Menarik kesimpulan jawaban atau generalisai; dan 

Mengaplikasikan kesimpulan. 

 

Sedangkan menurut Gulo (2002) menyatakan,bahwa inkuiri tidak hanya mengembangkan 

kemampuan intelektual tetapi seluruh potensi yang ada, termasuk pengembangan emosional dan 

keterampilan inkuiri merupakan proses yang bermula dari perumusan masalah, merumuskan 

hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Artinya, selama proses 

pembelajaran siswa diberi kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga 

melatih siswa berkreativitas dan berpikir kritis untuk menemukan sendiri suatu pengetahuan sehingga 

pada akhirnya mampu menggunakan pengetahuannya tersebut dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi dan dengan sendirinya akan dapat membantu meningkatkan hasil belajarnya. Menurut 

Sudjana (dalam Solihin, A 2005) hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 
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Berdasarkan uraian yang telah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran inkuiri.  

 

Metodologi Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah mengacu pada model bentuk spiral atau siklus menurut Kemmis 

dan Mc Taggart, (dalam Basuki Wibawa, 2004) dengan empat tahapan kegiatan pada setiap siklus 

yaitu: (1) perencanaan; (2) pelaksanaan; (3) observasi, dan (4) refleksi.  

 

Hasil Penelitian 

Siklus I 

Dalam tindakan siklus I dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan yakni dua kali pertemuan kegiatan 

belajar mengajar dan satu kali pertemuan pemberian tes akhir tindakan. Adapun materi yang diajarkan 

pada siklus I ini yaitu materi mengidentifikasi perbedaan antara peta, atlas, dan Globe, bentuk-bentuk 

peta dan pemanfaatan peta. 

 

Perencanaan Tindakan 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:  Menetapkan materi ajar yaitu Peta; 

Menetapkan model pembelajaran inkuiri; Membuat skenario pembelajaran; Membuat lembar 

observasi siswa dan guru.  Membuat lembar kerja siswa (LKS).; Menyiapkan tes akhir tindakan. 

 

Pelaksaanaan Tindakan 

Tindakan siklus I dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan. Materi yang diajarkan pada siklus ini 

adalah materi mengidentifikasi perbedaan antara peta, atlas, dan Globe, bentuk-bentuk peta dan 

pemanfaatan peta. 

 

Proses belajar mengajar menggunakan model pembelajaran inkuiri dan sesuai dengan skenario 

pembelajaran. Selama proses mengajar, peneliti dan subyek penelitian dinilai oleh seorang observer
 

dengan menggunakan lembar observasi. Proses belajar mengajar pada setiap pertemuan mengikuti 

langkah-langkah pembelajaran inkuiri. 

 

Hasil Tes Akhir Tindakan Siklus I 

Setelah selesai melaksanakan proses pembelajaran langkah selanjutnya adalah pemberian tes akhir 

siklus I, bentuk tes yang diberikan adalah pilihan ganda. Hasil analisis tes  sebagai berikut: 

 

Tabel. Hasil Analisis Tes Akhir Tindakan Siklus I 

No Aspek Perolehan Hasil 

1 Skor tertinggi 90  (2 orang) 

2 Skor terendah 40  (2 orang) 

3 Banyaknya siswa yang tuntas 13 orang 

4 Banyaknya siswa yang tidak  tuntas 12 orang 

5 Persentase ketuntasan klasikal 52,0 % 

6 Persentase daya serap klasikal 74,61 % 

 

Dari hasil tes akhir tindakan siklus I memperlihatkan bahwa hasil belajar siswa dalam kategori cukup. 

Namun, masih terdapat beberapa nomor soal yang belum dapat diselesaikan dengan baik oleh siswa. 
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Pemahaman siswa terhadap materi belum mencapai standar ketuntasan klasikal yang diterapkan yaitu 

80 %. Rendahnya hasil belajar ini disebabkan oleh siswa belum dapat memahami dengan baik 

 

Observasi 

Kegiatan observasi dilaksanakan untuk mengamati semua kegiatan selama pembelajaran dengan 

model pembelajaran inkuiri . Kegiatan observasi dilakukan untuk mengetahui aktifitas siswa dalam 

proses pembelajaran. Kegiatan observasi ini memberikan hasil penilaian berupa ketuntasan 

perorangan, ketuntasan klasikan dan besar keaktifan siswa dalam pembelajaran.  

 

Ketuntasan perorangan  

Seorang siswa dikatakan tuntas belajar apabila telah mencapai skor > 70 dari skor maksimal 100. 

Jumlah siswa yang tuntas secara perorangan adalah 13 orang. Jumlah siswa yang tidak tuntas 12 

orang. 

 

Ketuntasan klasikal,  

Suatu kelas dinyatakan tuntas apabila terdapat minimal 85% telah mencapai ketuntasan individual > 

70 dari skor maksimal 100. Persentase ketuntasan klasikal: 

E = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠  𝑝𝑒𝑟𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 x 100% 

E= 52,00% 

 

 

Refleksi 

Berdasarkan data analisis aktifitas siswa dalam pembelajaran diperoleh hasil persentase aktifitas siswa 

pada siklus I pada pertemuan pertama yaitu 47,8% dalam kriteria cukup baik sedangkan pada 

pertemuan kedua aktifitas siswa selama pembelajaran sebesar 55,5% dalam kriteria baik. Dari data 

tersebut diketahui bahwa model pembelajaran inkuiri membuat aktivitas siswa semakin baik dalam 

proses pembelajaran.  

 

Siklus II 

Dalam tindakan siklus II dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan yakni dua kali pertemuan 

kegiatan belajar mengajar dan satu kali pertemuan pemberian tes akhir tindakan. Adapun materi yang 

diajarkan pada siklus I ini yaitu menentukan letak suatu tempat menggunakan garis lintang dan bujur, 

gerak rotasi bumi menggunakan globe, dan indeks untuk mencari letak suatu tempat di atlas. 

Perencanaan tindakan pada siklus II sama dengan pada siklus I  

 

Setelah selesai melaksanakan proses pembelajaran langkah selanjutnya adalah pemberian tes akhir 

siklus II. Bentuk tes yang diberikan adalah Pilihan ganda  dengan jumlah soal 30 butir.  

Tabel. Hasil Analisis Tes Akhir Tindakan Siklus II 

No Aspek Perolehan Hasil 

1 Skor tertinggi 95  (1 orang) 

2 Skor terendah 58  (2 orang) 

3 Banyaknya siswa yang tuntas 23 orang 

4 Banyaknya siswa yang tidak  tuntas 2 orang 

5 Persentase ketuntasan klasikal 92,00 % 

6 Persentase daya serap klasikal 85,04 % 
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Hasil tes akhir tindakan siklus II terlihat bahwa adanya peningkatan ketuntasan klasikal dibandingkan 

pada siklus sebelumnya, sedangkan daya serap klasikal juga mengalami peningkatan dari siklus 

sebelumnya. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa siswa yang tidak mampu menjawab soal 

dengan baik, terutama pada soal yang berhubungan dengan mencari letak suatu tempat menggunakan 

garis lintang dan bujur serta menggunakan indeks untuk mencari letak suatu tempat di atlas. Namun 

secara klasikal sudah mencapai target indikator kinerja yaitu melebihi dari 80%. 

 

Observasi 

Kegiatan observasi dilaksanakan untuk mengamati semua kegiatan selama pembelajaran dengan 

model pembelajaran inkuiri berlangsung . Kegiatan observasi dilakukan untuk mengetahui aktifitas 

siswa dalam proses pembelajaran. Kegiatan observasi ini memberikan hasil penilaian berupa 

ketuntasan perorangan, ketuntasan klasikan dan besar keaktifan siswa dalam pembelajaran.  

 

Ketuntasan perorangan  

Seorang siswa dikatakan tuntas belajar apabila telah mencapai skor > 70 dari skor maksimal 100. 

Jumlah siswa yang tuntas secara perorangan adalah 23 orang. Jumlah siswa yang tidak tuntas 2 orang. 

 

Ketuntasan klasikal,  

Suatu kelas dinyatakan tuntas apabila terdapat minimal 85% telah mencapai ketuntasan individual > 

70 dari skor maksimal 100. Persentase ketuntasan klasikal: 

E = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠  𝑝𝑒𝑟𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 x 100% 

E= 92,00% 

 

Refleksi 

Berdasarkan data analisis aktifitas siswa dalam pembelajaran diperoleh hasil persentase aktifitas siswa 

pada siklus II pada pertemuan pertama yaitu 76,8% dalam kriteria cukup baik sedangkan pada 

pertemuan kedua aktifitas siswa selama pembelajaran sebesar 86,0% dalam kriteria baik. Dari data 

tersebut diketahui bahwa model pembelajaran inkuiri membuat aktivitas siswa semakin baik dalam 

pembelajaran.  

 

Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  analisis  penelitian  tindakan  kelas  dapat disimpulkan: Model pembelajaran 

inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa  Kelas VII SMPN 7 Sigi .   

 

Saran 

Sesuai  dengan  hasil  penelitian  dan analisa  data  serta  kesimpulan  maka  peneliti  menyarankan  

sebagai  berikut: Penerapan model pembelajaran inkuiri dalam proses pembelajran hendaknya diawali 

dengan memberikan motivasi kepada peserta didik sehingga peserta didik memiliki keinginan atau 

motivasi dalam belajar dan lebih memahami pelajaran. Dalam penerapan model pembelajaran inkuiri 

dalam proses pembelajaran hendaknya guru bisa mengulangi pelajaran agar siswa bisa lebih 

mengingat pelajaran yang telah dilewatkan. Dalam penerapan model pembelajaran inkuiri dalam 

proses pembelajaran hendaknya diikuti dengan keterlibatan siswa, karena keterlibatan siswa dalam 

proses belajar mengajar sangat diperlukan. 

 

 

 

 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 10 │ OKTOBER 2022 │    ISSN : 2620-9748              51 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Basuki Wibawa. 2004. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. 

Gulo, W. 2002. Metode Penelitian. Jakarta: PT. Grasindo 

Nana, Sudjana. 1989. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya  

Sudjana, Nana. 2008. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

Solihin, Ismail. 2005. Kamus Pemasaran. Edisi Kesatu. Bandung: Pustaka  

Trianto. 2007. Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik. Jakarta : Prestasi 

Pustaka. 

 

 

Hj. Nurcahya, S. Pd 

Guru SMP Negeri 7 Sigi, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah 

 

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 10 │ OKTOBER 2022 │    ISSN : 2620-9748              52 

 

INCREASING LEARNING ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS USING 

THE DEMONSTRATION METHOD CLASS V SD NEGERI 1  

WAY ASAHAN ACADEMIC YEAR 2019/2020 

 

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN PRESTASI BELAJAR DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE DEMONSTRASI KELAS V SD NEGERI 1 

WAY ASAHAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

 

Lukman Nulhakim, S.Pd.I 

SDN 1 Way Asahan Provinsi Lampung 

 

ABSTRACT 

In the implementation of the learning process for Natural Science subjects in class V at SDN 1 Way Asahan and 

after several tests it was known that the level of mastery of Natural Science subject matter was always low, of 11 

students who could achieve the KKM only 45%. Of the several factors causing the low level of mastery for 

students of subject matter in the learning process, the improvement of this learning which is the focus of the 

problem is "How to increase creativity and learning achievement in science subjects in class V SDN 1 Way 

Asahan. From the data obtained by the researcher after carrying out the designed action and observing the 

observation of the implementation of learning activities in the pre-cycle in class V students of SD Negeri 1 Way 

Asahan. As well as from the data findings that have been obtained by the author and based on discussions with 

colleagues and supervisors, that during the learning process improvements were carried out, namely in cycle I 

and cycle II there was progress. Based on the results of research conducted in collaboration between 

researchers and teachers, it shows that the learning process using the demonstration method has improved 

student learning outcomes with an average score of 68.86 as much as 72.73% in the first cycle, while in the 

second cycle the average score of 70 students is 100%. This means that it has met the predetermined success 

indicators, namely 75% of students meet the KKM. From these data, there is an increase of 27.27% from the 

first cycle. 

Key Word: Activity, Learning Achievement, Demonstration 

 

ABSTRAK 

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di kelas V SDN 1 Way Asahan 

dan setelah dilakukan beberapa kali test diketahui tingkat penguasaan materi pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

selalu rendah, dari siswa 11 orang yang dapat mencapai KKM hanya 45 %. Dari beberapa faktor penyebab 

rendahnya tingkat penguasaan bagi siswa terhadap materi pelajaran dalam proses pembelajaran, maka perbaikan 

pembelajaran ini yang menjadi fokus permasalahan adalah “Bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan 

prestasi belajar pada mata pelajaran IPA di kelas V SDN 1 Way Asahan. Dari data yang diperoleh peneliti 

setelah melaksanakan tindakan yang dirancang dan observasi pada pengamatan dari pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran pada pra siklus pada siswa kelas V SD Negeri 1 Way Asahan. Serta dari temuan data yang telah 

diperoleh penulis dan berdasarkan diskusi dengan teman sejawat dan supervisor, bahwa selama pembelajaran 

perbaikan dilaksanakan yaitu pada siklus I dan siklus II terdapat kemajuan. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan secara kolaborasi antara peneliti dan guru menunjukkan proses pembelajaran menggunakan metode 

demonstrasi telah meningkatkan hasil belajar siswa dengan nilai rata-rata 68,86 sebanyak 72,73% pada siklus I, 

sedangkan pada siklus II nilai rata-rata siswa 70 sebanyak 100%. Hal ini berarti telah memenuhi indikator 

keberhasilan yang telah ditentukan yaitu 75% siswa memenuhi KKM. Dari data tersebut ada peningkatan 

27,27% dari siklus I. 

Kata Kunci : Aktivitas, Prestasi belajar, Demonstrasi 
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Latar Belakang Masalah 

Pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya yakni manusia pancasilais sejati yang 

berlangsung seumur hidupnya. Didalam maupunduluar sekolah siswa diharapkan menjadi masyarakat 

yang terampil bekerja, mampu menyesuaikan diri dan mengatasi masalah dalam kehidupan pada saat 

sekarang  maupun masa yang akan datang. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar agar peserta didik mengembangkan potensi diri untuk memiliki 

kecerdasan dan keterampilan. Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan  

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan penentu kemajuan bangsa.  Kemajuan kehidupan suatu bangsa 

sangat tergantung pada keterampilan dan pengetahuan warga negaranya. Oleh karena itu, kualitas 

pendidikan harus senantiasa ditingkatkan (Nana Sudjana, 1989).  

 

Proses pembelajaran akan dikatakan berhasil bila materi pelajaran yang disampaikan dapat dikuasai 

oleh siswa, hal ini ditandai  dengan perubahan tingkah laku pada diri siswa, serta nilai hasil evaluasi 

yang dapat dicapainya sebagai gambaran tinggi rendahnya materi pelajaran yang dapat diterimanya. 

Pada kegiatan pembelajaran tidak semua materi yang disajikan dapat dengan mudah diterima siswa. 

Kesulitan dalam menerima dan mengingat materi yang diberikan berdampak pada rendahnya hasil 

belajar siswa pada saat  kegiatan evaluasi belajar. ada beberapa kemungkinan yang menghambat 

siswa untuk dapat  menerima materi pelajaran yang disampaikan guru.  

 

Sekolah Dasar merupakan tempat yang berfungsi untuk membantu menumbuh kembangkan 

pendidikan dasar, sedangkan guru di sekolah dasar mempunyai peranan penting dalam memudahkan 

siswa mengenal dan memahami materi yang diajarkan. Pendidikan yang berkualitas salah satunya 

ditentukan oleh peran guru merencanakan dan mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar siswa  aktif mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya. Pemilihan metode 

pembelajaran sangat mempengaruhi keberhasilan seorang guru menyampaikan pelajaran di sekolah. 

Selain bertugas mendidik guru juga berperan dalam membantu mendewasakan siswa. Selain itu guru 

harus memiliki sikap empati, terbuka, dan kehangatan.  

 

Hal yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikkan adalah guru sebagai 

pelaksana pendidikkan memegang peranan yang sangat penting dalam proses keberhasilan 

pembelajaran disamping faktor-faktor lain seperti peserta didik, bahan pembelajaran, motivasi dan 

sarana penunjang. Jadi inovasi dan kreatifitas pendidik mutlak diperlukan sebagai ujung tombak 

berhasil tidaknya pendidikan, salah satunya dengan melakukan pembaharuan model pembelajaran. 

 

Demikian halnya pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan materi Membuat Magnet di 

Sekolah Dasar (SD) khususnya di SD Negeri 1 Way Asahan. Kajian IPA adalah berbagai peristiwa 

atau kejadian yang terdapat dilingkungan peserta didik sehingga pelajaran ini membutuhkan 

pemahaman yang nyata  mengenai berbagai peristiwa. Jadi guru harus mampu membantu siswa agar 

dapat memahami suatu materi pembelajaran dengan cara memperlihatkan atau mempraktekkan secara 

langsung.  Untuk itu maka diperlukan adanya pembelajaran melalui pengertian dan perbuatan tidak 

hanya sekedar hafalan atau mengingat saja, karena hal itu akan mudah dilupakan oleh siswa. Berbeda 

jika peserta didik diajak untuk mengamati, menebak dan mencoba, bahkan mampu untuk menjawab 

sehingga proses belajar lebih menyenangkan. 

 

Kualitas pembelajaran akan meningkat jika peserta didik memperoleh kesempatan yang luas untuk 

bertanya, berdiskusi dan menggunakan secara aktif pengetahuan baru yang diperoleh.dengan cara ini 
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pengetahuan baru tersebutpat dengan mudah dipahami, dikuasai dan bermakna. Siswa yang aktif 

mampu memahami, bisa berfikir kritis dan kreatif dalam menghadapi permasalahan. 

 

Berdasarkan pengamatan terhadap siswa kelas V di SDN 1 Way Asahan terdapat  beberapa kendala 

yang dihadapi dalam proses pembelajaran IPA salah satunya kurangnya pemahaman siswa terhadap 

materi-materi yang diajarkan oleh guru. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal antara lain : 

Peserta didik merasa bosan dengan metode pembelajaran yang monoton yaitu lebih didominasi oleh 

guru sehingga siswa kurang aktif hasil belajar menjadi dibawah KKM yang telah ditentukan. Cara 

mengajar guru membosankan, kurang menarik perhatian peserta didik Dalam proses belajar mengajar 

hanya sebatas pada upaya menjadi siswa mampu dan terampil mengerjakan soal-soal yang ada. 

Suasana pembelajaran yang hanya menghadap kedepan papan tulis sehingga pembelajaran terkesan 

kaku. Ketakutan siswa dalam menyampaikan gagasan yang didapat karena bayang-bayang kesalahan 

 

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di kelas V SDN 1 

Way Asahan dan setelah dilakukan beberapa kali test diketahui tingkat penguasaan materi pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam selalu rendah, dari siswa 11 orang yang dapat mencapai KKM hanya 45 %. 

Dengan bantuan teman sejawat yang diminta untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan 

dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan. 

 

Rumusan Masalah 

Dari beberapa faktor penyebab tersebut, serta rendahnya tingkat penguasaan bagi siswa terhadap 

materi pelajaran dalam proses pembelajaran, maka perbaikan pembelajaran ini yang menjadi focus 

permasalahan adalah “Bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan prestasi belajar pada mata 

pelajaran IPA di kelas V SDN 1 Way Asahan Kabupaten Tanggamus ?“ 

 

Tujuan Perbaikan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas tujuan dari penelitian ini adalah: 

Mengetahui apakah penggunaan metode demonstrasi dalam kegiatan belajar dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa. Mengetahui apakah penggunaan metode demonstrasi dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Trianto (2007) menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa 

yang dapat merangsangnya untuk belajar. Sementara itu Trianto (2007) berpendapat bahwa media 

adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar, Buku, 

film, kaset, film bingki adalah contoh-contohnya. Pada saat kegiatan pembelajaran tidak semua siswa 

mampu berkonsentrasi dalam waktu relatif lama atau menyerap semua pelajaran yang diberikan guru. 

Mereka sering terpengaruh dengan hal-hal yang sepele antara sesama siswa didalam kelas. Guru harus 

mampu menarik perhatian siswa terhadap pembelajaran yang berlangsung, sehingga siswa mampu 

berperan aktif dalam proses pembelajaran agar tercapai hasil belajar yang optimal (Sardiman, 1986). 

 

Pembelajaran adalah proses, cara, menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Sedangkan belajar 

adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berubah tingka laku atau tanggapan yang 

disebabkan oleh pengalaman. (GBPP, 2004). Sependapat dengan pernyataan tersebut Aunurohman 

(2009) mengemukakan bahwa pembelajaran adalah proses pengelolaan lingkungan seseorang yang 

dengan sengaja dilakukan sehingga memungkinkan dia belajar untuk melakukan atau 

mempertunjukkan tingkah laku tertentu pula. Sedangkan belajar adalah suatu peoses yang 

menyebabkan perubahan tingkah laku yang bukan disebabkan oleh proses pertumbuhan yang bersifat 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 10 │ OKTOBER 2022 │    ISSN : 2620-9748              55 

 

fisik, tetapi perubahan dalam kebiasaan, kecakapan, bertambah, berkembang daya pikir, sikap dan 

lain-lain Aunurohman (2009). 

 

Belajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Dimyati dan 

Moedjiono (2006) hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak mengajar atau belajar. 

Setiap akhir program pembelajaran selalu diadakan evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui hasil 

belajar siwa. Nilai evaluasi yang diperoleh siswa menunjukkan tercapai tidaknya tujuan pembelajaran. 

Hasil belajar dapat berupa pengetahuan (kognitif), tingkah laku atau sikap (afektif), dan keterampilan 

(Psikomotor). 

 

Ada berbagai metode yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar salah satunya yaitu metode 

demonstrasi. Penggunaan metode dalam kegiatan belajar harus disesuaikan dengan materi yang akan 

disampaikan. Untuk itu dalam kegiatan penelitian ini penggunaan metode demonstrasi sangat tepat 

kerana sesuai dengan pokok bahasan dalam Materi Membuat Magnet. 

 

Menurut Sardiman (1986)” metode demonstrasi adalah merupakan pertunjukan tertang proses 

terjadinya suatu peristiwa atau benda sampai pada penampilan tingkah laku yang dicontohkan”.dalam 

kegiatan demonstrasi siswa berkesempatan mengembangkan kemampuan mengamati segala benda 

yang berhubungan dalam proses serta dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan yang sesuai dengan 

yang diharapkan. Sedangkan menurut Suharsimi dkk, (2007) “demonstrasi adalah cara mengajar 

dimana seorang guru menunjukkan atau memperlihatkan suatu proses”.  

 

Aktivitas belajar merupakan hal yang sangat penting, karena memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk merinteraksi secara luas dalam proses belajar.aktivitas velajar diperlukan sebab pada prinsipnya 

belajar adalah mengubah tingkah laku. Aktivitas belajar dapat diartikan sebagai kemampuan siswa 

menciptakan hal baru dalam belajarnya berupa kemampuan siswa dalam kerinteraksi antara siswa, 

guru dan teman-teman dalam proses belajar mengajar. Sebagaimana halnya dengan pengalaman 

belajar pada siswa secara aktif ingin mendalami bahan yang dipelajari (Puskur, 2006). 

 

PELAKSANAAN PENELITIAN PERBAIKAN PEMBELAJARAN 

Tempat lokasi pelaksanaan perbaikan pembelajaran ini direncanakan  di Sekolah Dasar Negeri 1 Way 

Asahan, Kecamatan Pematang Sawa  Kabupaten Tanggamus tahun pelajaran 2019/2020. Waktu 

pelaksanaan perbaikan pembelajaran direncanakan dari tanggal 28 Oktober 2019  sampai dengan 12 

November 2019. Perbaikan Pembelajaran dilaksanakan di kelas V SDN 1 Way Asahan Kabupaten 

Tanggamus, dengan jumlah siswa 22 orang yang terdiri laki-laki 11 orang dan perempuan 11 orang. 

Penelitian Tindakan Kelas dimulai tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan 12 November 2019 

dengan jadwal pelaksanaan kegiatan perbaikan pembelajaran untuk mata pelajaran IPA Materi 

Membuat Magnet.  

 

Indikator Keberhasilan Penelitian 

Untuk mengetahui efektifitas tindakan, maka harus ditetapkan indikator keberhasilan peneitian. 

Indikator tersebut diguna sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan tindakan pada siklus 

berikutnya, dan sebagai bahan acuan untuk menentukan jumlah siklus dalam penelitian. Indikator 

keberhasilan penelitian ini adalah sebagai berikut : Jika nilai rata-rata hasil kerja siswa sekurang-

kurangnya 70. Jika sekurang-kurangnya kinerja guru dalam kriteria baik. 
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Teknik Analisis Data 

Data primer diperoleh dengan melakukan penilaian siswa dalam mengerjakan latihan soal dan proses 

pembelajaran berlangsung dengan berpedoman pada rubrik penilaian aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Data skunder diperoleh dengan mengisi lembar observasi kinerja guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti. Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis 

secara deskriptif dengan menggunakan teknik persentase sebagai berikut: 

 

Teknik Analisis Data Kinerja Guru 

Teknik yang digunakan dalam penelitian pada kinerja guru adalah lembar penilaian kemampuan 

merencanakan perbaikan pembelajaran, yang dinilai oleh supervisor. Teknik ini digunakan untuk 

menganalisis tingkat kinerja guru dalam melaksanakan proses pembelajaran pada setiap siklus. 

 

Adapun hasil penilaian akhir menggunakan rumus: 

    Persentase Kinerja Guru = Perolehan sekor     X 100 % 

Skor Maksimal        

 

 

Dari perhitungan tersebut diklasifikasikan berdasarkan katagori kinerja guru dalam tabel berikut: 

 

Tabel  Kategori  Kinerja Guru 

NO Persentase Katagori 

1 81-100% Baik Sekali 

2 61-80% Baik 

3 41-60% Kurang Baik 

4 21-40% Kurang 

5 < 20 % Kurang Sekali 

 

Teknik Analisi Aktivitas  Siswa 

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang lengkap adalah data penguasaan  konsep yang 

diperoleh dari penilaian yang sebenarnya yaitu dari hasil tes akhir pada setiap siklus berupa soal dan 

aplikasinya yang mewakili tiap-tiap indikator. Persentase hasil belajar siswa diperoleh dengan rumus: 

 

    Persentase Aktivitas Siswa =  Perolehan sekor     X 100 % 

              Skor Maksimal        

 

 

Dari perhitungan tersebut diklasifikasikan berdasarkan katagori aktivitas siswa dalam table berikut: 

 

Tabel  Katagori Aktivitas Siswa 

No. Persentase Kategori 

1 76-100% Sangat Aktif 

2 61-75% Aktif 

3 51-60% Kurang Aktif 

4 <50% Tidak Aktif 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pembelajaran dari awal hingga berakhir tindakan siklus II menunjukkan hasil belajar 

siswa mengalami peningkatan. Peningkatan hasil belajar siswa merupakan tolak ukur keberhasilan 

siswa dalam proses pembelajaran.  Pada penelitian ini hasil belajar siswa mengalami peningkatan 

pada setiap siklus. 

 

Dari data yang diperoleh peneliti setelah melaksanakan tindakan yang dirancang dan observasi pada 

pengamatan dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada pra siklus pada siswa kelas V SD Negeri 1 

Way Asahan. Serta dari temuan data yang telah diperoleh penulis dan berdasarkan diskusi dengan 

teman sejawat dan supervisor, bahwa selama pembelajaran perbaikan dilaksanakan yaitu pada siklus I 

dan siklus II terdapat kemajuan. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan data hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil observasi pada materi membuat 

magnet. Dengan metode demonstrasi ini dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil pembelajaran siswa pada mata pelajaran Ilmu pengetahuan alam.  Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan secara kolaborasi antara peneliti dan guru menunjukkan proses 

pembelajaran menggunakan metode demonstrasi telah meningkatkan hasil belajar siswa dengan nilai 

rata-rata 68,86 sebanyak 72,73% pada siklus I, sedangkan pada siklus II nilai rata-rata siswa 70 

sebanyak 100%. Hal ini berarti telah memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditentukan yaitu 

75% siswa memenuhi KKM. Dari data tersebut ada peningkatan 27,27% dari siklus I. 

 

Berdasarkan data-data hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan metode demonstrasi 

pada materi membuat magnet dapat meningkatkan hasil belajar IPA dikelas V. sehingga hasil 

penelitian tindakan kelas ini dapat diimplikasikan sebagai berikut : Hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai acuan dalam menentukan metode pembelajaran, khususnya mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam. Pentingnya pembelajaran yang bervariasi dan inovatif, salah satunya metode 

demonstrasi yang terbukti menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pelajaran IPA. Sebagai bahan referensi guru bahwa 

metode pembelajaran yang ada dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga aspek afektif, 

kognitif dan psikomotor dapat tercapai. 

 

SIMPULAN DAN  SARAN TINDAK LANJUT 

Simpulan 

Laporan penelitian dan pembahasan tentang peningkatan aktifitas dan prestasi belajar siswa dengan 

metode demonstrasi kelas V SD Negeri 1 Way Asahan Tahun Pelajaran 2019/2020 dapat ditarik 

kesimpulan:  Metode demonstrasi yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran mata pelajaran IPA 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa serta dapat meningkatkan prestadi belajar siswa.  

 

Saran 

Berdasarkan hasil refleksi tiap siklus penerapan metode demonstrasi untuk meningkatkan aktivitas 

dan prestasi belajaran siswa mata pelajaran IPA kelas V SD Negeri 1 Way Asahan Tahun Pelajaran 

2019/2020 ada beberapa hal yang perlu penulis sarankan, yaitu: Dalam proses pembelajaran 

hendaknya guru bisa menggunakan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi pelajaran 

yang diberikan. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan pertanyaan dan memotivasi 

dalam pembelajaran. Memperhatikan faktor lain yang dapat mendukung proses pembelajaran seperti 

suasana belajar yang kondusif, sarana dan prasarana. Menerapkan strategi, metode, model 

pembelajaran yang variatif dalam menyampaikan materi agar tidak terjadi kejenuhan siswa dalam 
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belajar. Penggunakan sumber belajar atau perangkat pembelajaran yang lengkap adalah faktor 

pendukung yang sangat penting, oleh karena itu pihak sekolah wajib melengkapi dan memperbanyak 

sumber pelajaran yang dibutuhkan guru dan siswa. 
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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH 

UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR 

PESERTA DIDIK PADA KOMPETENSI DASAR MENUNJUKKAN 

SIKAP SALING MENGINGATKAN DAN BERPEGANG TEGUH 

SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI PEMAHAMAN Q.S. AT-TIN 

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS IV 

SD NEGERI 1 TEBA BUNUK TAHUN PELAJARAN 2022/2023 
 

Rosmala Dewi 

SD Negeri 1 Teba Bunuk Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung 

 

ABSTRACT 

The objectives of this study are: To improve students' learning activities on basic competencies, show an 

attitude of reminding and holding on to each other as the implementation of understanding Q.S. At-Tin subjects 

of Islamic religious education class V SD Negeri 1 Teba Bunuk for the academic year 2022/2023; To improve 

student learning outcomes on basic competencies, show an attitude of reminding and holding fast as an 

implementation of understanding Q.S. At-Tin subjects of Islamic religious education class V SD Negeri 1 Teba 

Bunuk for the academic year 2022/2023. The results showed that the data always increased or increased, 

namely in the first cycle of student activity, 67.86% were obtained. In the second cycle of student learning 

activities obtained 80.95%. Student learning outcomes always increase or increase, where in the first cycle the 

percentage of students who achieve mastery learning outcomes is 71.43%, while in the second cycle students 

who achieve complete learning outcomes are 85.71%.  

Key Word: Activities, Learning Outcomes, Index Card Match 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk meningkatkan aktivitas belajar peserta didik pada kompetensi dasar 

menunjukkan sikap saling mengingatkan dan berpegang teguh sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. At-

Tin; Untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada kompetensi dasar menunjukkan sikap saling 

mengingatkan dan berpegang teguh sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. At-Tin mata pelajaran 

pendidikan agama islam kelas V SD Negeri 1 Teba Bunuk tahun pelajaran 2022/2023. Hasil penelitian 

menunjukkan data selalu mengalami kenaikan atau peningkatan, yaitu pada siklus pertama aktivitas peserta 

didik diperoleh 67,86%. Pada siklus kedua aktivitas belajar peserta didik diperoleh 80,95%. Hasil belajar peserta 

didik selalu mengalami kenaikan atau peningkatan, dimana pada siklus pertama persentase peserta didik yang 

mencapai ketuntasan hasil belajar sebesar 71,43%, Sedangkan pada siklus kedua peserta didik yang mencapai 

ketuntasan hasil belajar sebesar 85,71%.  

Kata Kunci: Aktivitas, Hasil Belajar, Index Card Match 
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Latar Belakang Masalah 

Kegiatan belajar mengajar sebagai suatu sistem, selalu mendapat perhatian, baik di lingkungan 

keluarga, sekolah, maupun masyarakat pada ummnya. Meskipun demikian, tamatan pendidikan 

pendidik belum sepenuhnya bisa meningkatkan mutu seperti yang dicita-citakan . Hal ini dapat 

dipahami karena masalah mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kualitas 

pendidik, peserta didik, model, alat, sarana dan prasarana belajar, kurikulum, biaya, media, serta 

fasilitas lingkungan pendidikan. 

 

Faktor yang  penting bagi tercapainya tujuan pendidikan secara maksimal adalah pendidik. 

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut dapat dikatakan bahwa betapa pentingnya peranan pendidik 

terhadap peserta didik. Kondisi semacam ini memberi gambaran kepada kita, betapa besarnya harapan 

masyarakat terhadap pendidik, dalam membawa anak didiknya ke masa depan yang lebih baik, 

sehingga mampu menciptakan insan pembangunan yang cerdas, terampil berbudi pekerti luhur. 

Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan hal-hal yang sangat jauh dari apa yang 

menjadi cita-cita bangsa Indonesia.  

 

Kenyataan tersebut, dapat menjadi petunjuk bahwa pendidik perlu meningkatkan kemampuan dan 

perhatiannya terhadap aktivitas dan kualitas proses pembelajaran yang ada. Seharusnya dalam 

kegiatan belajar mengajar para pendidik dapat menggunakan berbagai macam pendekatan dan cara, 

agar proses dan hasil pembelajaran dapat dicapai secara optimal. Apabila pendekatan dan cara 

pembelajaran yang ditempuh oleh pendidik dapat terlaksana dengan baik, kemungkinan besar kualitas 

hasil belajar para peserta didik dapat ditingkatkan. Kegiatan semacam itu hanya akan dapat berjalan 

dengan baik, apabila para pendidik mau mengembangkan diri, dan berusaha secara maksimal 

mendayagunakan seluruh potensi yang dimilikinya. Kegiatan belajar mengajar akan dapat berjalan 

secara optimal, apabila pendidik dapat melibatkan seluruh komponen dari sistem pembelajaran 

tersebut. Proses dan hasil belajar akan menjadi efektif dan efisien apabila dibarengi dengan ide atau 

gagasan-gagasan baru, daya aktivitas  dan kreativitas pendidik yang tinggi. 

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, mengakibatkan kualitas pembelajaran terutama pada hasil belajar 

yang diraih oleh peserta didik pada mata pelajaran yang diberikan rendah. Salah satunya adalah mata 

pelajaran pendidikan agama islam, sehingga  menyebabkan peserta didik ribut, peserta didik bingung, 

peserta didik pasif, peserta didik tidak merespon, peserta didik tidak menjawab pertanyaan (aktivitas 

belajar rendah), peserta didik sering keluar masuk kelas, peserta didik asik bermain, setelah diberi 

latihan ternyata nilainya di bawah KKM dari 21 peserta didik ada 10 peserta didik yang belum 

mencapai KKM (hasil belajar rendah) khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama islam peserta 

didik kelas V SD Negeri 1 Teba Bunuk kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus. 

 

Rendahnya aktivitas belajar peserta didik tersebut sangat berpengaruh terhadap rendahnya hasil 

belajar pendidikan agama islam didik yang dijabarkan dalam tabel dibawah ini. 

 

Tabel  Data Hasil Observasi Aktivitas Peserta Didik Sebelum Tindakan 

No. Jumlah Peserta Didik Prosentase Keterangan 

1 3 14,29% Aktif 

2 8 38,09% Cukup Aktif 

3 10 47,62% Kurang Aktif 
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Tabel Hasil Belajar PAI sebelum tindakan 

 

No. 
Jumlah Peserta 

Didik 
Prosentase Keterangan 

1 11 52,38% Tuntas 

2 10 47,62% Belum Tuntas 

 

Berdasarkan data tersebut, pemahaman peserta didik pada mata pelajaran  pendidikan agama Islam 

masih rendah. Permasalahan tersebut tidak hanya muncul dari peserta didik. Akan tetapi, 

permasalahan itu muncul dari pendidik itu sendiri. Karena dalam kegiatan belajar mengajar pendidik 

tidak memperhatikan kondisi peserta didik dan tidak menggunakan metode pembelajaran yang 

beragam. Selama ini, pendidik menggunakan metode pembelajaran ceramah. Metode pembelajaran 

ceramah membuat pendidik cenderung pendidik sebagai sumber informan utama dalam pembelajaran 

sedangkan peserta didik cenderung pasif dan jenuh dalam belajar.  

 

Dengan demikian, pendidik dapat mengganti metode pembelajaran yang selama ini selalu digunakan 

(ceramah) dengan model pembelajaran index card match. Model pembelajaran index card match 

merupakan adalah suatu cara pembelajaran aktif untuk meninjau ulang materi pelajaran dengan teknik 

mencari pasangan kartu indeks yang merupakan jawaban atau soal sambil belajar mengenai suatu 

konsep atau topik dalam suasana menyenangkan.  

 

Oleh sebab itu, pendidik ingin mengadakan perbaikan pembelajaraan yang berhubungan dengan 

metode pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran index card match. Dalam hal ini 

pendidik mengangkat judul “Penerapan  Model Pembelajaran Index Card Match Untuk Meningkatkan 

Aktivitas dan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Kompetensi Dasar Menunjukkan Sikap Saling 

Mengingatkan dan Berpegang Teguh Sebagai Implementasi Dari Pemahaman Q.S. At-Tin Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas V SD Negeri 1 Teba Bunuk Tahun Pelajaran 2022/2023.” 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran pendidikan agama islam kelas V SD Negeri 

1 Teba Bunuk dapat diidentifikasi beberapa masalah yang muncul yaitu sebagai berikut: Penggunaan 

model pembelajaran yang kurang tepat sehingga aktivitas belajar peserta didik rendah, itu terlihat dari 

peserta didik ribut, peserta didik bingung, peserta didik pasif, peserta didik tidak merespon, peserta 

didik tidak menjawab pertanyaan (Aktivitas belajar rendah), peserta didik sering keluar masuk kelas, 

peserta didik asik bermain; Hasil belajar peserta didik rendah pada kelas V SD Negeri 1 Teba Bunuk, 

itu terlihat dari 21 peserta didik ada 10 peserta didik yang belum mencapai KKM. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan analisis maka dapat dirumuskan masalah yaitu: Apakah dengan 

penerapan  model pembelajaran index card match dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik 

pada kompetensi dasar menunjukkan sikap saling mengingatkan dan berpegang teguh sebagai 

implementasi dari pemahaman Q.S. At-Tin mata pelajaran pendidikan agama islam kelas V SD Negeri 

1 Teba Bunuk tahun pelajaran 2022/2023?; Apakah dengan penerapan  model pembelajaran index 

card match dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada kompetensi dasar menunjukkan sikap 

saling mengingatkan dan berpegang teguh sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. At-Tin mata 

pelajaran pendidikan agama islam kelas V SD Negeri 1 Teba Bunuk tahun pelajaran 2022/2023? 
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Tujuan Penelitian Perbaikan Pembelajaran 

Berdasarkan rumusan masalah sebagai mana telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini 

adalah: Untuk meningkatkan aktivitas belajar peserta didik pada kompetensi dasar menunjukkan sikap 

saling mengingatkan dan berpegang teguh sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. At-Tin mata 

pelajaran pendidikan agama islam kelas V SD Negeri 1 Teba Bunuk tahun pelajaran 2022/2023; 

Untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada kompetensi dasar menunjukkan sikap saling 

mengingatkan dan berpegang teguh sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. At-Tin mata pelajaran 

pendidikan agama islam kelas V SD Negeri 1 Teba Bunuk tahun pelajaran 2022/2023. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Adapun belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi pada individu sebagai hasil dari 

pengalaman atau hasil dari pengalaman interaksi dengan lingkungannya (N. Sudjana, 1989). 

Sedangkan Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat 

terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan , penguasaan kemahiran dan tabiat, serta 

pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. 

 

Konsep pembelajaran menurut  N. Sudjana (1989) adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang 

secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam 

kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi tertentu, pembelajaran merupakan 

subset khusus dari pendidikan.Pembelajaran mengandung arti setiap kegiatan yang dirancang untuk 

membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan nilai yang baru. Proses pembelajaran pada 

awalnya meminta guru untuk mengetahui kemampuan dasar yang dimiliki oleh peserta didik meliputi 

kemampuan dasarnya, motivasinya, latar belakang akademisnya, latar belakang ekonominya, dan lain 

sebagainya. Kesiapan pendidik untuk mengenal karakteristik peserta didik dalam pembelajaran 

merupakan modal utama penyampaian bahan belajar dan menjadi indikator suksesnya pelaksanaan 

pembelajaran. 

 

Pendidikan Agama Islam berarti usaha-usaha secara sistematis dan pragmatis dalam membantu 

peserta didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam (Zuhairani, 1983). Syariat islam tidak 

akan dihayati dan diamalkan orang kalau hanya diajarkan saja, tetapi harus dididik melalui proses 

pendidikan nabi sesuai ajaran Islam dengan berbagai metode dan pendekatan dari satu segi kita lihat 

bahwa pendidikan islam itu lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan 

terwujud dalam amal perbuatan baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain.  

 

Pendidikan Agama Islam menekankan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hubungan 

manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan 

diri sendiri, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. 

 

Menurut Oemar Hamalik (2010), aktivitas belajar adalah serangkaian kegiatan fisik atau jasmani 

maupun mental atau rohani yang saling berkaitan sehingga tercipta belajar yang optimal. Dalam 

aktivitas belajar ini peserta didik haruslah aktif mendominasi dalam mengikuti proses belajar 

mengajar sehingga mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Dengan kata lain dalam 

beraktivitas peserta didik tidak hanya mendengarkan dan mencatat seperti yang dijumpai di sekolah-

sekolah yang melakukan pembelajaran secara konvensional.  

 

Proses pembelajaran dikatakan efektif bila peserta didik secara aktif ikut terlibat langsung dalam 

pengorganisasian dan penemuan informasi (pengetahuan), sehingga mereka tidak hanya menerima 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/09/pendidikan-agama-islam-pengertian.html
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secara pasif pengetahuan yang diberikan oleh pendidik. Dalam proses belajar mengajar tugas pendidik 

adalah mengembangkan dan menyediakan kondisi agar peserta didik dapat mengembangkan bakat 

dan potensinya.  

 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009), hasil belajar merupakan suatu umpan balik dari kegiatan 

proses belajar mengajar. Sehubungan dengan hal tersebut maka hasil belajar adalah suatu yang 

diperoleh, dikuasai atau merupakan hasil dari adanya proses belajar. Jadi, hasil belajar merupakan 

hasil yang dicapai oleh peserta didik dan mengikuti program belajar dalam rangaka menyelesaikan 

suatu program pendidikan. Hasil belajar yang diperoleh peserta didik bukanlah hanya berdasarkan 

kemampuan intelektual peserta didik semata, melainkan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar tersebut. 

 

Hasil belajar peserta didik dapat dinyatakan secara kualitatif dan dapat pula dinyatakan secara 

kuatitatif. Secara kualitatif hasil belajar dapat diungkapkan dengan pernyataan sangat baik, baik, 

sedang, kurang dan sebagainya. Sedangkan secara kuantitatif hasil belajar dapat di nyatakan dengan 

angka-angka. Untuk mencapai hasil belajar yang baik dan memuaskan memang sangat banyak faktor 

yang mempengaruhinya, di antaranya adalah dari faktor pendidik dan diri peserta didik itu sendiri.  

 

Metode pembelajaran Index Card Match dapat memupuk kerja sama peserta didik dalam menjawab 

pertanyaan dengan mencocokkan kartu indeks yang ada di tangan mereka. Proses pembelajaran ini 

lebih menarik karena peserta didik  mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau 

topik dalam suasana yang menyenangkan. Dalam metode ini peserta didik harus mengerjakan banyak 

tugas. Mereka harus menggunakan otak, mengkaji gagasan, memecahkan masalah, dan menerapkan 

apa yang mereka pelajari. Belajar juga harus gesit, menyenangkan, bersemangat dan penuh gairah. 

Peserta didik bahkan sering meninggalkan tempat duduk mereka, bergerak leluasa dan berfikir keras 

(Goeswarno, 2010). 

 

Metode pembelajaran index card match membuat peserta didik terbiasa aktif mengikuti pembelajaran 

sehingga aktivitas peserta didik meningkat. Metode ini dapat melatih pola pikir peserta didik karena 

dengan metode ini peserta didik dilatih kecepatan berpikirnya dalam mempelajari suatu konsep atau 

topik melalui pencarian kartu jawaban atau kartu soal. 

 

Menurut Sugiyono (2010), metode pembelajaran index card match adalah suatu cara pembelajaran 

aktif untuk meninjau ulang materi pelajaran dengan teknik mencari pasangan kartu indeks yang 

merupakan jawaban atau soal sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana 

menyenangkan. Metode ini dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik. 

 

METODOLOGI PENELITIAN PERBAIKAN PEMBELAJARAN 

Subyek penelitian ini adalah peserta didik kelas V yang berjumlah 21 peserta didik sebagai subyek 

penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat 

Kabupaten Tanggamus pada mata pelajaran pendidikan agama islam. Penelitian ini menggunakan 

waktu selama 3 bulan yaitu pada bulan Juli, Agustus, dan September semester ganjil tahun pelajaran 

2022/2023. Waktu tersebut digunakan untuk merancang penelitian, melaksanakan penelitian, 

mengobservasi, dan merefleksi. Dan dalam hal ini, peneliti menggunakan 2 siklus, masing-masing 

siklus 2 kali pertemuan.  

 

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data, Serta Intrumennya 

1. Sumber Data  
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a. Observasi / Proses Pembelajaran 

Aktifitas kegiatan belajar mengajar, tentang : 

1) Memperhatikan; 

2) Interaksi sesama teman; 

3) Bertanya; 

4) Menjawab pertanyaan. 

b. Hasil Pembelajaran 

Diambil dari hasil tes individu yang dilaksanakan pada akhir pembelajaran. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Pengamatan/ Observasi; 

b. Tes tetulis hasil belajar. 

 

3. Instrumen 

a. Observasi/ Penilaian 

Untuk mengumpulkan data tentang keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran 

menggunakan format observasi.  

 

b. Tes Hasil Belajar 

Diberikan diakhir pertemuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan belajar yang 

dikuasi peserta didik, yang diberikan secara individu.  

 

Teknik Analisis Data 

Hasil penghitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar peserta didik yang 

dikelompokkan kedalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria sebagai berikut : 

Tabel kriteria ketuntasan 

Kriteria ketuntasan Kualifikasi 

 ≥ 65  Tuntas 

 < 65  Tidak Tuntas 

 

(Kriteria Ketuntasan Minimal Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas V SDN 1 Teba Bunuk) 

 

Adapun penyajian data kuantitatif dipaparkan dalam bentuk persentase. Formula presentase 

ketuntasan hasil belajar klasikal adalah sebagai berikut: 

 

P =   

Ket: 

P = Persentase ketuntasan hasil belajar 

Untuk mendapatkan kreteria penilaian dengan rentang yang sesuai maka menggunakan rumus:   

   
Keterangan : 

Skor maksimal  = jumlah aspek yang dinilai x jumlah kreteria maksimal 

Skor minimal   = jumlah aspek yang dinilai x jumlah kreteria minimal 

n    =   banyaknya kreteria 
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Indikator Keberhasilan 

Pembelajaran pendidikan agama islam dengan menggunakan metode pembelajaran index card match 

pada peserta didik Kelas V SD Negeri 1 Teba Bunuk dengan indikator sebagai berikut : Aktivitas 

belajar peserta didik dalam pembelajaran pendidikan agama islam pada kompetensi dasar 

menunjukkan sikap saling mengingatkan dan berpegang teguh sebagai implementasi dari pemahaman 

Q.S. At-Tin dengan menggunakan model pembelajaran index card match meningkat kegiatan 

pembelajaran minimal mencapai 75% berkategori baik .Hasil belajar dalam pembelajaran pendidikan 

agama islam pada kompetensi dasar menunjukkan sikap saling mengingatkan dan berpegang teguh 

sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. At-Tin dengan menggunakan model pembelajaran index 

card match meningkat yaitu KKM minimal 65 atau mencapai 77% berkategori aktif 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Hasil Penelitian Tindakan Kelas 

1. Siklus Pertama 

Siklus ini dilaksanakan pada Kamis, 4 dan 11 Agustus 2022 dengan kompetensi dasar 

menunjukkan sikap saling mengingatkan dan berpegang teguh sebagai implementasi dari 

pemahaman Q.S. At-Tin. Siklus ini telah dilaksanakan selama 2 jam pelajaran (2 x 35 menit) 

yang terdiri atas 4 tahapan dengan menggunakan model pembelajaran index card match  

sebagai berikut : 

a. Tahap Perencanaan 

1) Pendidik membuat potongan-potongan kartu sebanyak jumlah peserta didik yang ada di 

dalam kelas; 

2) Pendidik membagi potongan kartu-kartu tersebut menjadi dua bagian yang sama; 

3) Pada separuh bagian potongan kartu-kartu, pendidik menuliskan pertanyaan tentang 

materi yang akan dipelajari. Setiap kartu berisi satu pertanyaan; 

4) Pada separuh kartu yang lain, pendidik menuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

yang telah dibuat; 

5) Pendidik mengocok semua kartu sehingga akan tercampur antara pertanyaan dan 

jawaban; 

6) Pendidik membagikan satu kartu kepada setiap peserta didik. Pendidik selanjutnya 

menjelaskan bahwa ini adalah aktivitas yang dilakukan berpasangan. Separuh dari 

jumlah peserta didik akan mendapatkan pertanyaan dan separuh yang lain akan 

mendapatkan jawaban; 

7) Pendidik meminta kepada peserta didik untuk menemukan pasangan mereka. Jika ada 

yang sudah menemukan pasangan, pendidik meminta kepada mereka untuk duduk 

berdekatan. Pendidik juga menjelaskan agar mereka tidak memberitahu materi yang 

mereka dapatkan kepada teman yang lain; 

8) Setelah semua peserta didik menemukan pasangan dan duduk berdekatan, pendidik 

meminta kepada setiap pasangan secara bergantian untuk membacakan pertanyaan yang 

diperoleh dengan keras kepada teman-temannya yang lain. Selanjutnya pertanyaan 

tersebut dijawab oleh pasangannya. 

 

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Pendidik membuat potongan-potongan kartu sebanyak jumlah peserta didik yang ada di 

dalam kelas; 

2) Pendidik membagi potongan kartu-kartu tersebut menjadi dua bagian yang sama; 

3) Pada separuh bagian potongan kartu-kartu, pendidik menuliskan pertanyaan tentang 

materi yang akan dipelajari. Setiap kartu berisi satu pertanyaan; 
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4) Pada separuh kartu yang lain, pendidik menuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

yang telah dibuat; 

5) Pendidik mengocok semua kartu sehingga akan tercampur antara pertanyaan dan 

jawaban; 

6) Pendidik membagikan satu kartu kepada setiap peserta didik. Pendidik selanjutnya 

menjelaskan bahwa ini adalah aktivitas yang dilakukan berpasangan. Separuh dari 

jumlah peserta didik akan mendapatkan pertanyaan dan separuh yang lain akan 

mendapatkan jawaban; 

7) Pendidik meminta kepada peserta didik untuk menemukan pasangan mereka. Jika ada 

yang sudah menemukan pasangan, pendidik meminta kepada mereka untuk duduk 

berdekatan. Pendidik juga menjelaskan agar mereka tidak memberitahu materi yang 

mereka dapatkan kepada teman yang lain; 

8) Setelah semua peserta didik menemukan pasangan dan duduk berdekatan, pendidik 

meminta kepada setiap pasangan secara bergantian untuk membacakan pertanyaan yang 

diperoleh dengan keras kepada teman-temannya yang lain. Selanjutnya pertanyaan 

tersebut dijawab oleh pasangannya. 

 

c. Tahap Observasi 

1. Aktifitas Belajar  Peserta Didik 

Pada tahap ini obsever melakukan pengamatan terhadap aktivitas belajar peserta didik.   

Aktivitas  yang diamati yaitu aktivitas peserta didik di dalam kegiatan  proses  belajar. 

Dari hasil pengamatan observer, aktivitas peserta didik selama belajar dengan model 

pembelajaran diskusi kelompok terbimbing dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Belajar 

Peserta Didik Siklus Pertama 

 

 

Keterangan :   

1. SB = Sangat Sering 

2. B = Sering 

3. C = Cukup  

4. K = Kurang 

 

2. Hasil Belajar Peserta Didik 

Hasil belajar peserta didik dapat kita lihat pada tabel berikut: 

 

No. Aktivitas 

Jumlah 

Peserta 

Didik 

Score 

SB B C K 

1 Memperhatikan 21 5 6 6 4 

2 
Interaksi sesama 

teman 
21 2 6 10 3 

3 Bertanya  21 2 3 6 10 

4 
Menjawab 

pertanyaan 
21 1 4 6 10 

Jumlah 84 10 20 27 27 

Presentase 100% 11,91% 23,81% 32,14% 32,14% 
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Tabel rekapitulasi nilai hasil belajar peserta didik 

 

KKM Rentang Nilai 
Jumlah Peserta 

Didik 
Predikat 

65 95 – 100 2 Sangat Baik 

65 85 – 94 5 Baik  

65 65 – 84 8 Cukup 

65 0 – 64 6 Kurang 

Jumlah 21  

 

Berdasarkan tabel nilai di atas terlihat bahwa peserta didik  kelas V SD Negeri 1 Teba Bunuk 

Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2022/2023 yang mendapat nilai kategori di atas atau sama dengan 

65 sebanyak 15 peserta didik.  Peserta didik yang mendapat nilai kategori dibawah 65  sebanyak 6 

peserta didik. Ini berarti peserta didik yang tuntas belajar sebanyak 15 peserta didik atau 71,43% dan 

yang belum tuntas 6 peserta didik atau 28,57%. 

 

d. Tahap Refleksi 

Berdasarkan analisis data hasil observasi, ditemukan beberapa kelemahan dalam kegiatan 

pembelajaran pada siklus pertama, Kelemahan yang dimaksud yaitu dalam hal aktivitas dan hasil 

belajar peserta didik.  Data hasil belajar menunjukkan masih ada 6 peserta didik yang belum 

mencapai KKM. Oleh karena itu, peneliti mencoba mengingat kembali kejadian - kejadian yang 

muncul yang menyebabkan gagalnya pembelajaran siklus pertama. Disamping itu peneliti juga 

merenungkan dan sekaligus menambahkan langkah–langkah perbaikan yang akan dilakukan dalam 

pembelajaran berikutnya. 

 

2. Siklus Kedua 

Siklus ini dilaksanakan pada Kamis, 18 dan 25 Agustus 2022 dengan kompetensi dasar menunjukkan 

sikap saling mengingatkan dan berpegang teguh sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. At-Tin. 

Siklus ini telah dilaksanakan selama 2 jam pelajaran (2 x 35 menit) yang terdiri atas 4 tahapan dengan 

menggunakan model pembelajaran index card match  sebagai berikut: 

 

a. Tahap Perencanaan 

1) Pendidik membuat potongan-potongan kartu sebanyak jumlah peserta didik yang ada di 

dalam kelas; 

2) Pendidik membagi potongan kartu-kartu tersebut menjadi dua bagian yang sama; 

3) Pada separuh bagian potongan kartu-kartu, pendidik menuliskan pertanyaan tentang 

materi yang akan dipelajari. Setiap kartu berisi satu pertanyaan; 

4) Pada separuh kartu yang lain, pendidik menuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

yang telah dibuat; 

5) Pendidik mengocok semua kartu sehingga akan tercampur antara pertanyaan dan 

jawaban; 

6) Pendidik membagikan satu kartu kepada setiap peserta didik. Pendidik selanjutnya 

menjelaskan bahwa ini adalah aktivitas yang dilakukan berpasangan. Separuh dari 

jumlah peserta didik akan mendapatkan pertanyaan dan separuh yang lain akan 

mendapatkan jawaban; 

7) Pendidik meminta kepada peserta didik untuk menemukan pasangan mereka. Jika ada 

yang sudah menemukan pasangan, pendidik meminta kepada mereka untuk duduk 
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berdekatan. Pendidik juga menjelaskan agar mereka tidak memberitahu materi yang 

mereka dapatkan kepada teman yang lain; 

8) Setelah semua peserta didik menemukan pasangan dan duduk berdekatan, pendidik 

meminta kepada setiap pasangan secara bergantian untuk membacakan pertanyaan yang 

diperoleh dengan keras kepada teman-temannya yang lain. Selanjutnya pertanyaan 

tersebut dijawab oleh pasangannya; 

9) Pendidik merefleksi dan menjelaskan mengenai kompetensi dasar yang belum dipahami 

yang telah disampaikan. 

 

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Pendidik membuat potongan-potongan kartu sebanyak jumlah peserta didik yang ada di 

dalam kelas; 

2) Pendidik membagi potongan kartu-kartu tersebut menjadi dua bagian yang sama; 

3) Pada separuh bagian potongan kartu-kartu, pendidik menuliskan pertanyaan tentang 

materi yang akan dipelajari. Setiap kartu berisi satu pertanyaan; 

4) Pada separuh kartu yang lain, pendidik menuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

yang telah dibuat; 

5) Pendidik mengocok semua kartu sehingga akan tercampur antara pertanyaan dan 

jawaban; 

6) Pendidik membagikan satu kartu kepada setiap peserta didik. Pendidik selanjutnya 

menjelaskan bahwa ini adalah aktivitas yang dilakukan berpasangan. Separuh dari 

jumlah peserta didik akan mendapatkan pertanyaan dan separuh yang lain akan 

mendapatkan jawaban; 

7) Pendidik meminta kepada peserta didik untuk menemukan pasangan mereka. Jika ada 

yang sudah menemukan pasangan, pendidik meminta kepada mereka untuk duduk 

berdekatan. Pendidik juga menjelaskan agar mereka tidak memberitahu materi yang 

mereka dapatkan kepada teman yang lain; 

8) Setelah semua peserta didik menemukan pasangan dan duduk berdekatan, pendidik 

meminta kepada setiap pasangan secara bergantian untuk membacakan pertanyaan yang 

diperoleh dengan keras kepada teman-temannya yang lain. Selanjutnya pertanyaan 

tersebut dijawab oleh pasangannya; 

9) Pendidik merefleksi dan menjelaskan mengenai kompetensi dasar yang belum dipahami 

yang telah disampaikan. 

 

c. Tahap Observasi  

Dari hasil pengamatan observer, instrumen aktivitas peserta didik selama belajar dengan model 

pembelajaran diskusi kelompok terbimbing. Berdasarkan tabel nilai terlihat bahwa peserta didik kelas 

V SD Negeri 1 Teba Bunuk Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2022/2023 yang mendapat nilai kategori 

diatas atau sama dengan 65 sebanyak 18 peserta didik.  Dan peserta didik yang mendapat nilai di 

bawah 65 adalah 3 peserta didik. Dengan demikian, peserta didik yang dinyatakan tuntas belajar 

dengan persentase 85,71%. 

 

d. Tahap Refleksi 

Setelah proses pembelajaran siklus kedua ini, data nilai tes akhir yang diperoleh peserta didik 

dianalisis, menunjukan bahwa pembelajaran siklus kedua meningkat. Dengan demikian, penelitian 

perbaikan pembelajaran ini tidak perlu dilanjutkan pada siklus berikutnya, dikarenakan hasil 

penelitian pada siklus kedua ini sesuai dengan apa yang peneliti inginkan. 
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B. Pembahasan 

Keberhasilan tindakan pada siklus pertama dapat terlihat dari hasil refleksi pada siklus pertama 

dimana peserta didik dapat menunjukkan sikap saling mengingatkan dan berpegang teguh sebagai 

implementasi dari pemahaman Q.S. At-Tin dengan menggunakan model index card match. Peserta 

didik juga mulai terlibat aktif dalam index card match. Akan tetapi, masih ada pula peserta didik yang 

masih pasif dalam aktivitas pembelajaran. 

 

Pada siklus kedua keberhasilan juga terlihat pada hasil refleksi siklus kedua dimana peserta didik 

sangat antusias dalam memperhatikan jalannya index card match yang dilaksanakan. Hadirnya 

suasana baru di kelas dengan pendidik menggunakan model pembelajaran index card match 

merupakan salah satu faktor yang membuat konsentrasi peserta didik membaik. Keberhasilan siklus 

kedua juga terlihat dengan aktifitas peserta didik yang aktif dalam index card match. Dengan 

demikian, kegiatan belajar mengajar tidak terpusat pada pendidik, melainkan bersifat student 

centered. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian perbaikan pembelajaran di atas, dapat kita simpulkan sebagai berikut : 

Aktivitas peserta didik saat mengikuti pembelajaran  selalu mengalami kenaikan atau peningkatan, 

yaitu pada siklus pertama aktivitas peserta didik diperoleh 67,86%. Pada siklus kedua aktivitas belajar 

peserta didik diperoleh 80,95%. Dari data tesebut membuktikan bahwa penerapan  model 

pembelajaran index card match dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik pada kompetensi 

dasar menunjukkan sikap saling mengingatkan dan berpegang teguh sebagai implementasi dari 

pemahaman Q.S. At-Tin mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas V SD Negeri 1 Teba Bunuk 

tahun pelajaran 2022/2023; Hasil belajar peserta didik selalu mengalami kenaikan atau peningkatan, 

dimana pada siklus pertama persentase peserta didik yang mencapai ketuntasan hasil belajar sebesar 

71,43%, Sedangkan pada siklus kedua peserta didik yang mencapai ketuntasan hasil belajar sebesar 

85,71%. Hal terebut menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik mengalami peningkatan dan 

peserta didik yang tidak tuntas berkurang, sehingga tujuan pembelajaran berhasil dicapai pada 

perbaikan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.  

 

Saran 

Berdasarkan hasil refleksi pada tiap siklus, saran tindak lanjut mengenai penerapan model 

pembelajaran index card match untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik pada 

kompetensi dasar menunjukkan sikap saling mengingatkan dan berpegang teguh sebagai 

implementasi dari  pemahaman Q.S. At-Tin mata pelajaran pendidikan agama islam kelas V SD 

Negeri 1 Teba Bunuk tahun pelajaran 2022/2023 adalah sebagai berikut: Dalam proses pembelajaran 

hendaknya pendidik dapat menggunakan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi 

pelajaran yang diberikan seperti metode pembelajaran index card match, agar tidak terjadi kejenuhan 

pada peserta didik dalam proses pembelajaran; Setiap tugas yang diberikan diharapkan agar pendidik 

memberikan umpan balik supaya peserta didik dapat mengetahui sampai dimana kemampuannya. 

Dengan demikian, peserta didik dapat termotivasi untuk mengerjakan tugas-tugas berikutnya. 
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STORMING   UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI TIM 
PENGEMBANG SEKOLAH DALAM  MEREVISI KURIKULUM 

SEKOLAH (KTSP)  DI SD BINAAN SE-KECAMATAN AIRNANINGAN 
SEMESTER GANJIL TAHUN  PELAJARAN  2021/2022 

 

Supriyatno 

Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung 

 

ABSTRACT 

This study aims to: (1) improve the competence of the school development team in revising the school 

curriculum; (2) improve the quality of the school curriculum. This research was conducted at SD N 2 

Airnaningan, SD N 3 Airnaningan, and SD N 1 Margomulyo, Airnaningan District. This research lasted for 

three months, namely September, October and November 2021. The results showed that: The assessment data 

on the school curriculum were: the first cycle of SD N 2 Airnaningan was 75 or good quality, SD N 3 

Airnaningan had 59 or enough quality, SD N 1 Margomulyo the quality is 58 or the designation is sufficient; in 

the second cycle of SD N 2 Airnaningan the quality is 85 or very good quality, SD N 3 Airnaningan has 79 

quality or good designation, SD N 1 Margomulyo has 77 quality or good designation; In the third cycle, SD N 2 

Airnaningan has 87 quality or very good designation, SD N 3 Airnaningan has 81 quality or good designation, 

SD N 1 Margomulyo has 78 quality or good designation. Thus, it can be concluded that managerial supervision 

with clinical techniques and brain storming is able to increase the competence of the school development team 

in revising the school curriculum and improving the quality of the school curriculum. 

Key Word: Managerial Supervision, Clinic, Brain Storming, Development Team, KTSP 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini, bertujuan: (1) meningkatkan kompetensi  tim pengembang sekolah dalam merevisi  kurikulum 

sekolah; (2) meningkatkan kualitas kurikulum sekolah. Penelitian ini dilakukan di SD N 2 Airnaningan, SD N 3 

Airnaningan, dan  SD N 1 Margomulyo Kecamatan Airnaningan. Penelitian ini berlangsung selama tiga bulan 

yaitu September, Oktober dan Nopember 2021. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa: Data  penilaian terhadap 

kurikulum sekolah adalah: siklus pertama SD N 2 Airnaningan kualitasnya 75  atau sebutan baik, SD N 3 

Airnaningan kualitasnya 59 atau sebutan cukup, SD N 1 Margomulyo  kualitasnya 58 atau sebutan cukup; pada 

siklus kedua SD N 2 Airnaningan  kualitasnya 85  atau sebutan sangat baik, SD N 3 Airnaningankualitasnya 79  

atau sebutan baik, SD N 1 Margomulyo kualitasnya 77 atau sebutan baik; pada siklus ketiga SD N 2 

Airnaningan kualitasnya 87  atau sebutan sangat baik, SD N 3 Airnaningan kualitasnya 81 atau sebutan baik, SD 

N 1 Margomulyo  kualitasnya 78 atau sebutan baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa supervisi 

manajerial dengan teknik klinik dan brain storming mampu meningkatkan kompetensi tim pengembang sekolah 

dalam merevisi kurikulum sekolah dan meningkatkan kualitas kurikulum sekolahnya. 

Kata Kunci: Sepervisi Manajerial, Klinik, Brain Storming, Tim Pengembang, KTSP 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yaitu   berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
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Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.  

 

Salah satu upaya pemerintah untuk mengemban dan menyukseskan amanah undang-undang tersebut 

dalam hal pendidikan adalah melakukan kegiatan penyempurnaan kurikulum. Sejarah dunia 

pendidikan di Indonesia mengenal beberapa jenis kurikulum seperti Kurikulum Pendidikan Tahun 

1948, Kurikulum Pendidikan tahun 1968, Kurikulum Pendidikan tahun 1975, Kurikulum Pendidkan 

Tahun1984, Kurikulum Pendidikan Tahun 1994, Kurikulum Pendidikan Tahun 2004 yang lazim 

disebut Kurikulum Berbasis Konpetensi, dan Kurikulum Pendidikan tahun 2006 yang Lazim disebut 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta 

cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian  

dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu 

kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan 

dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.  

 

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada standar 

nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional 

pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan 

prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional 

pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan 

utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. 

 

Kurikulum merupakan arah jalan road map sebuah sekolah dalam rangka mencapai tujuan yang 

diinginkan. Arah jalan ini akan mudah dilakukan jika arah jalan tersebut sesuai dengan konteks dan 

karakter sekolah  dan daerah di mana sekolah itu berada.  

 

Namun dalam realitasnya banyak kurikulum sekolah yang tidak dapat dijadikan patokan dan tidak 

dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan kurikulum sekolah tidak sesuai dengan konteks 

dan ciri sekolah serta daerah di mana sekolah itu berada. Masalah ini terjadi karena beberapa  tim 

pengembang sekolah belum mampu membuat kurikulum sekolah sesuai dengan ketentuan dan 

karakter khas sekolah. Hal ini terbukti dari fenomena sebagai berikut: Pada beberapa sekolah binaan 

kualitas kurikulumnya beragam; Pada beberapa sekolah kurikulumnya hasil  copy paste (jiplakan) 

kurikulum sekolah lain; Pada beberapa sekolah kurikulumnya dibuat tidak melalui proses analisis 

SWOT (strenght, weaknees, oportunity, treaty) atau analisis tantangan nyata kondisi eksternal maupun 

internal; Pada beberapa sekolah kurikulumnya belum sesuai dengan karakter dan konteks sekolah; 

Pada beberapa sekolah kurikulumnya tidak aplicatable (tidak mudah dilaksanakan): Pada beberapa 

sekolah kurikulumnya belum tersosialisasikan ke semua warga sekolah dan unsur terkait lainnya. 

 

Asumsi pemaparan di atas terjadi karena beragamnya kemampuan tim pengembang sekolah dalam 

mengembangkan dan merevisi kurikulum sekolah. Ada sekolah yang mempunyai tim pengembang 

yang kemampuannya baik, tetapi ada juga sekolah yang memiliki tim pengembang sekolah yang 

kemampuannya  masih rendah.  

 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas,  maka peneliti mencoba memanfaatkan kemampuan tim 

pengembang sekolah tertentu dalam hal ini tim pengembang yang kemampuannya bagus untuk 
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membimbing tim pengembang sekolah lain dalam bentuk brains Storming.  Namun sebelum kegiatan 

brains storming dilakukan terlebih dahulu pendampingan klinik. Hal ini dimaksudkan agar perlakuan 

yag diberikan sesuai dengan kebutuhan. 

 

Bentuk perlakuan  Brains Storming ini menjadi pilihan disebabkan beberapa hal: (1) Para Tim 

pengembang sekolah adalah manusia dewasa maka model pelatihannya pun harus menggunakan 

model pelatihan orang dewasa; (2) Situasi Brain Storming adalah situasi informal, sehingga 

suasananya lebih cair; (3) dan Brains Storming terjadi dari peserta, oleh peserta dan untuk peserta, 

sehingga tidak ada sekat psyikologis di antara peserta, maka jika ada peserta yang belum jelas mereka 

tidak malu dan tidak sungkan untuk bertanya. Sedang pemilihan pendampingan yang berbasis klinik 

dimaksudkan agar perlakuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta. 

 

Rumusan Masalah 

Apakah  melalui kegiatan  pengawasan manajerial  dengan teknik klinik dan brain storming mampu  

meningkatkan kompetensi  tim pengembang sekolah dalam merevisi kurikulum di SD binaan Se-

Kecamatan Airnaningan semester ganjil T.P. 2021/2022? 

 

Tujuan Penelitian 

Untuk meningkatkan kompetensi tim pengembang sekolah dalam membuat kurikulum sekolah yang 

sesuai dengan konteks dan karakater sekolah serta daerah; Untuk meningkatkan kualitas kurikulum 

sekolah yang benar sesuai konteks dan karakter sekolah serta daerah.  

 

KAJIAN PUSTAKA 

Dalam Panduan Pelaksanaan Tugas Pengawas Sekolah/Madrasah (Direktorat Tenaga Kependidikan, 

2009) dinyatakan bahwa supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek 

pengelolaan Sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas Sekolah yang 

mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumberdaya 

manusia (SDM) kependidikan dan sumberdaya lainnya.  

 

Perkataan kurikulum mulai dikenal sebagai suatu istilah dalam bidang pendidikan sejak kurang lebih 

satu abad yang lalu. Istilah kurikulum muncul untuk pertama kalinya di dalam kamus Webster tahun 

1856. Pada tahun  tersebut penggunaan kurikulum dipakai dalam bidang olah raga, yakni suatu alat 

yang membawa seseorang dari start sampai finish. Tahun 1955 istilah kurikulum dipakai dalam 

bidang pendidikan dengan arti sejumlah mata pelajaran pada perguruan tinggi. Dalam kamus Webster 

tersebut istilah kurikulum diartikan dalam dua macam, yaitu: (1) sejumlah mata pelajaran yang harus 

ditempuh atau dipelajarai siswa atau mahasiswa dalam perguran tinggi agar mendapat ijasah 

tertertentu; (2) sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan di suatu 

departemen. (Dr. Suciati dkk, 2002).  

 

Banyak cara yang dilakukan pengawas dalam melakukan pendampingan, salah satunya adalah 

pendampingan klinik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua (1991) klinik adalah (1) 

bagian dari rumah sakit atau lembaga kesehatan tempat sesorang berobat atau memperoleh advice 

medis serta tempat mahasiswa kedokteran mengadakan pengamatan terhadap kasus-kasus penyakit 

kusus yang diderita pasien; (2) Balai pengobatan khusus; (3) Organisasi kesehtan yang bergerak di 

bidang penyediaan pelayanan kesehatan curatif (diagnosis dan pengobatan) 

 

Dari arti kamus di atas dapat dikatakan bahwa klinik adalah istilah bidang rumah sakit dan kedokteran 

tempat seseorang untuk memperoleh pengobatan dan saran-saran agar lebih cepat sembuh dari 
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penyakitnya. Di samping itu, klinik juga berarti kegiatan pelayanan pencegahan, dan pengobatan 

berdasarkan langkah diagnosis. 

 

Istilah Klinik kalau diadopsi dalam bidang pendidikan khususnya kegiatan pendampingan terhadap 

tim pengembang sekolah,  Klinik berarti kegiatan untuk mengobati penyakit (ketidakmampuan) tim 

pengembang sekolah dalam mengerjakan sesuatu berdasarkan hasil diagnosis ( analisis) jenis penyakit 

(ketidakmampuan) tim pengembang sekolah tersebut. Dengan demikian diharapkan jenis perlakuan 

yang diberikan sesuai dengan jenis ketidakmampuannya. 

 

Padanan istilah  Bahasa Indonesia untuk istilah brains storming kurang lebih adalah curah pendapat, 

tukar pikiran, atau curah gagasan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa brain storming adalah 

curah pendapat dan tukar pikiran tentang sesuatu untuk mendapatkan sebuah solusi.  

Peserta dalam kegiatan brain storming adalah sejajar tidak ada pihak yang merasa tinggi sehingga 

merasa bangga hati dan tidak ada yang merasa rendah sehingga minder. Mereka manyadari dengan 

segala kekurangan dan kelebihannya. Mereka akan saling menutupi kelemahan dan melengkapi 

kelebihan masing-masing yang kemudian berujung pada peningkatan kempauan mereka. 

 

Suasana dalam kegiatan brain storming adalah suasana informal, santai, dan nyaman. Tidak sekat 

psikologis antar peserta, sehingga ketika ada peserta belum memahamai tentang suatu hal mereka 

dengan tanpa ragu dan canggung untuk bertanya, demikian sebaliknnya peserta yang mengerti akan 

dengan senang hati untuk berbagi tentang kemampuannya.  

 

METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian tindakan sekolah ini dilaksanakan di sekolah dasar negeri yang menjadi  binaan 

pengawas di Kecamatan Airnaningan, Tanggamus. Objek penelitian tindakan sekolah ini adalah para 

tim pengembang sekolah dari tiga sekolah, yaitu SD N 2 Airnaningan, SD N 3 Airnaningan,  dan  SD 

N 1 Margomulyo Kecamatan Airnaningan. Jumlah peserta masing-masing sekolah lima orang, 

sehingga jumlah seluruhnya ada 15 orang.  Lama penelitian yaitu  3 bulan yaitu bulan September,  

Oktober, dan  Nopember 2021. Waktu tersebut digunakan untuk proses rancangan penelitian, 

pelaksanaan penelitian, dan pelaporan hasil penelitian. Kegiatan rancangan penelitian; menyusun 

rancangan pembelajaran, menyusun deskriptor, menyusun alat perekam data. Kegiatan pelaksanaan 

adalah; refleksi, perencanaan, perlakuan, observasi dan refleksi. Kegiatan pelaporan; pembuatan 

sistematika, pembuatan draft, dan revisi dan finalisasi.  

 

Banyaknya siklus pada penelitian ini berjumlah tiga  siklus, yaitu siklus pertama, siklus kedua, dan 

siklus ketiga.  Siklus pertama dilaksanakan pada pekan ke-1 bulan September 2021; siklus kedua 

dilaksanakan pada pekan ke- 1 bulan Oktober 2021 ; dan  siklus ketiga dilaksanakan pada pekan ke- 1 

bulan Nopember  2021. Tempat pelaksanaan setiap siklus adalah sebagai berikut, pada siklus pertama 

dilaksanakan di sekolah masing-masing, pada siklus kedua juga dilaksanakan disekolah masing-

masing; tetapi pada siklus ketiga dilaksanakan di satu sekolah. 

 

Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas, yaitu perencanaan, pelaksanaan 

dan observasi dan evaluasi. Ada pun rancangan pelaksanaan penelitian tindakan ini terdiri tiga siklus. 

Setiap siklus  dilakukan kegiatan refleksi (reflection), perencanaan(planing) , pelaksanaan (action) , 

dan observasi (observasing).  Refleksi (reflection), yaitu suatu tahap guru bersama mitra melakukan 

kilas balik terhadap pembelajaran untuk menemukan kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang 

dilakukan. Tahap perencanaan (planing), yaitu suatu tahap merencanakan perbaikan pembelajaran 

berdasarkan hasil refleksi. Tahap pelaksanaan (action), yaitu suatu tahap melaksanakan rencana 
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perbaikan. Tahap observasi (observasing), yaitu suatu tahap mengamati pelaksanaan perbaikan 

dengan mencatat data-data dari hasil pengamatan, yang kemudian dievaluasi dan dianalisis dan 

digunakan sebagi dasar untuk menentukan langkah pada siklus berikutnya. 

 

Subjek penelitian ini adalah Tim pengembang Sekolah yang berasal dari sekolah-sekolah binaan di 

Kecamatan Airnaningan, yaitu: SD N 2 Airnaningan, SD N 3 Airnaningan, dan  SD N 1 Margomulyo 

Kecamatan Airnaningan. Jumlah peserta masing-masing sekolah lima orang jadi jumlah seluruhnya 

ada 15 orang.peserta. Ketiga sekolah tersebut menjadi subjek penelitian karena letak geografis 

sekolah yang tidak berjauhan.  

 

Sumber data dari penelitian ini, yaitu: Aktivitas Peserta Saat Pelaksanaan Pendampingan. Aktivitas 

saat pelaksanaan pendampingan yang dimaksud adalah seluruh aktivitas peserta saat pelaksanaan 

pendampingan, namun untuk mempermudah pengamatannya maka aktivitas tersebut dibatasi dengan 

aktivitas peserta yang terkait dengan: (1) Perhatian peserta (guru) terhadap pelaksanaan 

pendampingan, (2) Interaksi antar peserta(guru)  saat pendampingan, (3)  Interaksi peserta dengan 

pendamping saat pelaksanaan,  (4)  Kualitas dan kuantitas peserta bertanya saat pelaksanaan (5)  

Kualitas dan kuantitas peserta menjawab pertanyaan saat kegiatan. 

 

Tes  Uraian Tertulis  Peserta Pendampingan. Tes uraian tertulis ini damaksudkan untuk mengetahui 

tingkat pemahaman peserta secara kognitif terkait dengan segala hal kurikulum tingkat satuan 

pendidikan. Tes ini diberikan setelah peserta mengikuti kegiatan.  

 

Portofolio Produk 

Portofolio produk yang dimaksud adalah portofolio produk berupa kurikulum tingkat satuan 

pendidikan yang dibuat dan direvisi oleh tim pengembang sekolah.  

 

Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian tindakan sekolah ini dilakukan dengan cara obervasi atau 

pengamatan, tes  dan penilaian portopolio  kurikulum tingkat satuan pendidikan. Observasi dilakukan 

pada saat kegiatan pendampingan berlangsung. Tes dilakukan pada akhir kegiatan pendampingan. 

Portofolio penilaian  produk dilakukan terhadap dokumen kurikulum dan pelaksanaannya setelah 

aktivitas pendampingan setiap pertemuan selesai. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian tindakan sekolah ini memerlukan waktu  selama tiga bulan yaitu bulan September , bulan 

Oktober, dan bulan Nopember. Waktu tersebut digunakan untuk  proses perencanaan, pelaksanaan, 

penulisan laporan. Jumlah siklus pada penelitian ini terdiri dari  tiga siklus.   yaitu siklus pertama, 

siklus kedua, dan siklus ketiga.  Siklus pertama dilaksanakan pada pekan ke-1 bulan September 2021; 

siklus kedua dilaksanakan pada pekan ke- 1 bulan Oktober 2021; dan  siklus ketiga dilaksanakan pada 

pekan ke- 1 bulan Nopember 2021. Tempat pelaksanaan setiap siklus adalah sebagai berikut, pada 

siklus pertama dilaksanakan di sekolah masing-masing, pada siklus kedua juga dilaksanakan di 

sekolah masing-masing; tetapi pada siklus ketiga dilaksanakan di satu sekolah.  

 

Berdasarkan data-data yang ada ternyata dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan aktivitas saat 

pendampingan, pemahaman, dan kemampuan tim pengembang sekolah dalam membuat kurikulum 

tingkat satuan pendidikan serta peningkatan kualitas kurikulum sekolah dari satu siklus ke siklus 

berikutnya. 
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Data tersebut adalah 

 

Data Aktivitas Peserta 

Rekapitulasi Aktivitas Peserta 

No Siklus  SB B C K 

1 Siklus 1 15% 24% 23% 36% 

2 Siklus 2 28% 35% 24% 13% 

3 Siklus 3 36% 39% 21% 4% 

 

 

Data di atas jika di buat diagram batang sebagai berikut, 

 
 

Dari tabel dan grafik di atas dapat dikatakan bahwa pada siklus pertama aktivitas peserta dalam 

kegiatan pendampingan yang sangat baik 15 %, baik 24%, cukup 23%, dan yang kurang 36%.pada 

siklus kedua aktivitas peserta dalam kegiatan pendampingan yang sangat baik 28 %, baik 35%, cukup 

24%, dan yang kurang 13%; pada siklus ketiga aktivitas peserta dalam kegiatan pendampingan yang 

sangat baik 36 %, baik 39%, cukup 21%, dan yang kurang 4%. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa pada kegiatan supervise manajerial dengan teknik  klinik dan brain storming mampu 

meningkatkan aktivitas guru dalam belajar. Hal ini disebabkan pada pendampingan model ini jenis 

perlakuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kejiwaan peserta. Dengan didorong 

kebutuhanlah seseorang mau berupaya dengan semangat dan senang hati. Di samping itu, tim 

pengembang sekolah adalah komunitas orang dewasa maka bentuk pembelajaran yang dipilih adalah 

pembelajaran untuk orang dewasa atau andragogi. Orang dewasa pasti memliki barbagai pengalaman. 

Orang dewasa lebih suka pada situasi informal dan kekeluargaan. Maka dengan berbagai 

pengalamannya yang dimiliki orang dewasa akan saling membantu dalam penyelasaian masalah. 

Tentu dengan  situasi informal. 

 

Data Nilai Pemahaman Peserta 

Rekapitulasi Nilai Peserta 

No Siklus Ke- SB B C K 

1 Siklus1 1 2 5 7 

2 Siklus 2 2 6 5 2 

3 Siklus 3 3 8 3 1 
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Tabel di atas jika dibuat dalam diagram menjadi sebagai berikut, 

 
 

Dari tabel dan grafik di atas dapat dikatakan bahwa pada siklus pertama pemahaman peserta terkait 

dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sangat baik ada 1 orang, yang baik ada 2 orang , 

yang cukup ada 5 orang, dan yang kurang ada 7 orang; pada siklus kedua pemahaman peserta terkait 

dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sangat baik ada 2 orang,  yang baik ada 6 orang, 

yang cukup ada 5 orang,  dan yang kurang ada 2 orang; pada siklus ketiga pemahaman peserta terkait 

dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sangat baik ada 3 orang, yang baik ada 8 orang, 

yang cukup ada 3 orang, dan yang kurang ada 1 orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada 

kegiatan supervise manajerial dengan teknik klinik dan brainstorming mampu meningkatkan 

pemahaman guru tertkait dengan pembuatan kurikulum sekolah. Hal ini disebabkan pada 

pendampingan model ini jenis perlakuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta. Jika jenis 

perlakuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kejiwaan peserta, maka peserta akan lebih 

perhatian, lebih termotivasi, dan lebih merasa terlibat. Sebuah pembelajaran jika peserta belajarnya 

memiliki perhatian tinggi, motivasi tinggi, dan keterlibatan tinggi dapat dipastikan hasilnya akan baik. 

 

Data Portofolio KTSP Sekolah 

No Nama Sekolah Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 

1 SD N 2 Airnaningan 75 85 87 

2 SD N 3 Airnaningan 59 79 81 

3 SD N 1 Margomulyo 58 77 78 

Data di atas jika diubah menjadi diagram batang adalah 
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Dari tabel dan diagram di atas dapat dikatakan bahwa pada siklus pertama kualitas kurikulum tingkat 

satuan pendidikan pada empat sekolah peserta pendampingan yaitu: SD N 2 Airnaningan Nilai 

kualitasnya 75  atau sebutan baik, SD N 3 Airnaningan Nilai kualitasnya 59 atau sebutan cukup, dan 

SD N 1 Margomulyo  Nilai kualitasnya 58 atau cukup.; pada siklus kedua kualitas kurikulum tingkat 

satuan pendidikan pada empat sekolah peserta pendampingan yaitu: SD N 2 Airnaningan Nilai 

kualitasnya 85 atau sebutan sangat baik, SD N 3 Airnaningan Nilai kualitasnya 79 atau sebutan baik, 

dan SD N 1 Margomulyo Nilai kualitasnya 77 atau baik; pada siklus ketiga  kualitas kurikulum 

tingkat satuan pendidikan pada empat sekolah peserta pendampingan yaitu: SD N 2 Airnaningan Nilai 

kualitasnya 87 atau sebutan sangatbaik, SD N 3 Airnaningan Nilai kualitasnya 81  atau sebutan baik, 

dan SD N 1 Margomulyo  Nilai kualitasnya 78 atau baik.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

pada kegiatan supervise manajerial dengan teknik klinik dan brainstorming mampu meningkatkan 

pemahaman guru terkait dengan pembuatan kurikulum sekolah. Hal ini disebabkan pada 

pendampingan model ini jenis perlakuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kejiwaan 

peserta. Jika jenis perlakuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kejiwaan peserta, maka 

peserta akan lebih perhatian, lebih termotivasi, dan lebih merasa terlibat. Sebuah pekerjaan jika 

pembuatnya memiliki perhatian tinggi, motivasi tinggi, dan kemampuan tinggi dapat dipastikan 

hasilnya akan baik. 

 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Simpulan  

Supervisi manajerial dengan teknik klinis dan brains storming antar tim pengembang sekolah mampu 

meningkatkan aktivitas peserta saat pelaksanaan pendampingan, mampu meningkatkan kemampuan 

tim pengembang sekolah dalam merevisi kurikulum sekolah, serta mampu meningkatkan kualitas 

kurikulum sekolah. 

 

Rekomendasi.  

Supervise manajerial dengan teknik klinis dan brains storming ini dapat digunakan untuk 

mendampingi  saat tim pengembang sekolah merevisi kurikulum sekolah agar kurikulumnya sesuai 

panduan BNSP, karakter sekolah dan daerah. 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SD N 2 Airnaningan SD N 3 Airnaningan SD N 1 Margomulyo

Siklus 1

Siklus 2

Siklus 3



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 10 │ OKTOBER 2022 │    ISSN : 2620-9748              79 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Anonim,2008, Metode dan Teknik Supervisi, Dirjen PMPTK, Jakarta 

_______,2006, Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  Jenjang     Pendidikan 

Dasar dan Menengah, BNSP, Jakarta 

Kementerian Pendidikan Nasional. 2009.  Standar Nasional Pendidikan. Jakarta 

___________. 2007.  Standar Proses. Jakarta 

___________. 2007.  Standar Pengelolaan. Jakarta 

Suciati.dkk. 2002. Belajar dan Pembelajaran 2. Universitas terbuka. Jakarta 

Sujana, Nana 2011. Buku Kerja Pengawas. BPSDM PMPTK. Jakarta 

Udin S. Winataputra,dkk. 2002. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta. Universitas Terbuka 

Wardani. IG.AK 2008. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta. Universitas. Terbuka 

 

Supriyatno 

Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung 

 

 

*********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 10 │ OKTOBER 2022 │    ISSN : 2620-9748              80 

 

USING JIGSAW TYPE COOPERATIVE LEARNING MODEL TO 

INCREASE ACTIVITY AND LEARNING OUTCOME OF IPS 

STUDENTS CLASS VI SDN 2 KURIPAN ODD SEMESTER 2021/2022 

 

PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE 

JIGSAW UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL 

BELAJAR MATA PELAJARAN IPS SISWA KELAS VI SDN 2 

KURIPAN SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2021/2022 
 

Suratmi, S.Pd 

SDN 2 Kuripan Provinsi Lampung 

 

ABSTRACT 

The purpose of this classroom action research is to increase student activity and learning outcomes in social 

studies subjects. This classroom action research consists of two cycles, each cycle consists of four stages, 

namely planning, action, observation, and reflection. The data collection tool in this study used student activity 

observation sheets, LKS. and evaluation sheet. All data obtained were analyzed and reflected. The results of this 

classroom action research indicate that in social studies learning using the jigsaw type cooperative learning 

model can increase student activity and learning outcomes. This is evidenced by the increased activity of 

students in the very good category and good attention, interaction, asking, answering questions in the first cycle 

by 33.3% increasing to 79.1% in the second cycle. Student learning outcomes in the first cycle who reached the 

KKM or completed by 63.3% increased to 80% in the second cycle or the average value of the class from 64.7 

in the first cycle to 75.5 in the second cycle. Overall social studies learning using the jigsaw type cooperative 

learning model has been proven to increase the activity and learning outcomes of sixth grade students at SDN 2 

Kuripan, Kotaagung District, Tanggamus Regency, Odd Semesters for the 2021/2022 Academic Year. 

Key Word: Jigsaw Type Cooperative Learning, Learning Activities, and Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS. Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

lembar observasi aktivitas siswa, LKS. dan lembar evaluasi. Semua data yang diperoleh dianalisis dan dilakukan 

refleksi. Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Hal ini terbukti 

dengan meningkatnya aktivitas siswa kategori sangat baik dan baik perhatiannya, interaksi, bertanya, menjawab 

pertanyaan  pada siklus satu sebesar 33,3 % meningkat menjadi 79,1 % pada siklus kedua. Hasil belajar siswa  

pada siklus satu  yang mencapai  KKM atau tuntas sebesar 63,3% meningkat  menjadi 80 % pada siklus kedua 

atau nilai rata-rata kelas dari 64,7  pada siklus satu menjadi 75,5  pada siklus kedua. Secara keseluruhan 

pembelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw terbukti dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa kelas VI SDN 2 Kuripan Kecamatan  Kotaagung  Kabupaten Tanggamus  

Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022.  

Kata Kunci : Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw, Aktivitas Belajar, dan Hasil Belajar 

 

 

Latar Belakang 

Salah satu modal dasar pembangunan nasional suatu bangsa adalah terdapatnya sumber daya manusia 

yang berkualitas. Untuk tersedianya sumber daya manusia  yang berkualitas itu melalui program 

pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang selalu menjadi perhatian pemerintah. Hal 
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ini sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 alenia ke empat yang berbunyi : “ mencerdaskan 

kehidupan bangsa “ 

 

Untuk melaksanakan amanat tersebut pemerintah  secara berkelanjutan meningkatkan pemerataan 

pendidikan mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini   ( PAUD), Pendidikan Dasar dengan 

program Wajib Belajar Sembilan Tahun, Pendidikan Menengah sampai Pendidikan Tinggi. Seiring 

dengan perkembangan dan tuntutan zaman, sekolah sangat diharapkan oleh masyarakat luas sebagai 

wahana untuk membentuk manusia yang berkualitas, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, mampu 

mandiri berguna bagi dirinya sendiri dan orang lain. 

 

Landasan pentingnya  membentuk manusia yang berkualitas adalah Undang-Undang Nomor 20 

Tahun2003  tentang Sistem Pendidikan  Nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Dalam bidang pendidikan berbagai materi pelajaran dan ilmu pengetahuan, sikap, serta keterampilan 

diterima dan dipelajari peserta didik  yang diharapkan kelak menjadi bekal dalam menjalani 

kehidupan di masyarakat yang semakin kompleks dan selalu mengalami perubahan. 

 

Secara psikologis peserta didik memiliki keunikan dan perbedaan-perbedaan baik perbedaan minat, 

bakat, kemampuan akademik, suku, sosial budaya, dan ekonomi. Pemahaman terhadap anak sangatlah 

penting, kesalahan persepsi atau kedangkalan pemahaman tentang anak dapat menyebabkan kesalahn 

arah dalam praktik pendidikan. Kondisi psikologi perkembangan dan psikologi belajar anak sangat 

berpengaruh terhadap proses da hasil pembelajaran. Sebagai guru menyadari apa yang 

sebaiknyadilakukan untuk menciptakan kondisi belajar mengajar yang mengantarkan anak didik 

untuk mencapai tujuan. Guru harus berusaha menciptakan suasana belajar yang menggairahkan dan 

menyenangkan semua peserta didik.  

 

Berhubungan dengan dunia pendidikan, salah satu komponen yang paling utama dan sangat berperan 

dalam maju mundurnya pendidikan adalah guru. Guru sebagai pihak yang berada digaris terdepan 

mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan dan peningkatan hasil dan mutu pendidikan.  

 

Guru harus melakukan pengembangan pembelajaran dalam berbagai mata pelajaran. Salah satunya 

adalah mata pelajara ilmu pengetahuan sosial (IPS). IPS adalah suatu ilmu pengetahuan yang 

mengkaji seperangkat konsep, fakta, peristiwa dan generalisasi yang berhubungan dengan wilayah, 

manusia, dan masyarakat sosial. Pada jenjang pendidikan sekolah dasar, mata pelajaran IPS bersifat 

terpadu yaitu mencakup bidang studi geografi, sejarah, dan ekonomi.  

 

Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, tujuan mata pelajaran IPS 

diajarkan di sekolah dasar yaitu : Agar  siswa memiliki kemampuan mengenal konsep-konsep yang 

berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Agar siswa memiliki dasar berpikir logis 

dan kritis, rasa ingin tahu inkuiri, memecahkan masalah dan ketrampilan dalam kehidupan sehari-hari. 

Agar siswa memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Agar 

siswa mampu berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk 

ditingkat lokal, nasional, dan global. 

 

Dari tujuan mata pelajaran IPS di SD tersebut di atas menuntut para guru untuk mengantarkan dan 

menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dalam kehidupan kelak menjadi individu yang mandiri, 

1 
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demokratis dan bertanggung jawab. Namun, pada kenyataannya mata pelajaran IPS hanya menghapal, 

mengetahui materi yang disampaikan oleh guru. Guru kurang memahami bahwa siswa belajar mata 

pelajaran IPS akan bermakna dan berguna bagi kehidupannya kelak di masyarakat. 

 

Penyebab lain pembelajaran IPS kurang menyenangkan bermakna bagi siswa karena guru lebih 

memusatkan pembelajaran konvensional yaitu dengan menggunakan metode ceramah, guru lebih 

banyak aktif siswa hanya mendengarkan menerima materi yang disampaikan guru. Dan tidak 

menggunakan alat peraga, sehingga yang terjadi  ketika proses pembelajaran berlangsung anak kurang 

memperhatikan, anak asyik  mengobrol, anak yang serius hanya beberapa,  anak bermain sendiri, anak 

ribut , ini menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa rendah dan setelah diberikan ulangan  hasil 

belajar siswa rendah  hanya  40%  atau 12 siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM).  

 

Hasil belajar siswa yang rendah dapat dilihat dilihat dalam tabel berikut ini 

No Interval Jumlah Siswa % Keterangan 

1  67 
30 

         40 % Tuntas 

2 <  67 60 % Tidak Tuntas 

 

Peningkatan kualitas proses pembelajaran sangat di utamakan demi kecerdasan siswa lebih optimal 

melalui variasi metode atau model pembelajaran dan pemanfaatan media dan sumber belajar yang 

lebih menantang. Apalagi perkembangan zaman yang terus berubah menuntut siswa untuk selalu aktif 

dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. 

 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas peneliti merasa perlu untuk meneliti, menulis, menguraikan, 

serta melaksanakan pembelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw pada siswa kelas VI Sekolah Dasar Negeri 2 Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten 

Tanggamus Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian tindakan kelas ini adalah: 

“Apakah Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif tipe  Jigsaw  dapat Meningkatkan  Aktivitas 

dan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS Siswa Kelas VI SDN 2 Kuripan Semester Ganjil Tahun 

Pelajaran 2021/2022 ? 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: Untuk meningkatkan aktivitas belajar dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada mata pelajaran IPS, siswa kelas VI SDN 2 Kuripan 

Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus  Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022. Untuk 

meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif  tipe jigsaw pada 

mata pelajaran IPS siswa kelas VI SDN 2 Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus 

Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Belajar sebagai proses perubahan tingkah laku. Menurut Hilgar, belajar itu adalah proses perubahan 

melalui kegiatan atau prosedur latihan di dalam laboratorium maupun dalam lingkungan alamiah. 

Belajar bukanlah sekedar mengumpulkan pengetahuan, tetapi merupakan proses mental yang terjadi 
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dalam diri seseorang, sehingga menyebabkan munculnya perubahan prilaku. Aktivitas mental itu 

terjadi karena adanya interaksi individu dengan lingkungan yang disadari. ( Sanjaya,W 2008:229) 

 

\Pembelajaran, Istilah pembelajaran yang digunakan saat ini sebagai perkembangan dari istilah belajar 

mengajar, banyak dipengaruhi oleh aliran psikologi kognitif holistik. Menurut aliran ini pembelajaran 

intinya menempatkan siswa sebagai sumber aktivitas belajar. Pada bagian lain istilah pembelajaran 

juga banyak dipengaruhi oleh kajian teknologi pendidikan dan teknologi pembelajaran. Teknologi 

pendidikan dan teknologi pembelajaran adalah proses memfasilitasi siswa untuk berbuat belajar, 

Kegiatan memfasilitasi dalam proses adalah melibatkan berbagai sumber pembelajaran (hard-ware 

dan soft ware) 

 

Pengertian pembelajaran yang dikemukakan oleh  Mohammad Surya adalah sebagai berikut “ 

Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan 

prilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu sendiri dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya.” 

 

Makna pembelajaran yang dikemukakan oleh Gagne adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan yang 

difasilitasi untuk terjadinya perubahan prilaku.Dengan demikian, maka guru adalah sebagai bagian 

dari lingkungan pembelajaran yang memiliki tugas utama sebagai fasilitator pembelajaran, sedangkan 

posisi siswa sebagai pebelajar yang aktif dan berada di depan untuk melakukan aktivitas 

pembelajaran. (Sukirman, D dan Jumhana, N 2007: 6) 

 

Menurut Sumaatmadja ( Harsono, 2009: 9 ) Ilmu Pengetahuan  Sosial merupakan suatu bidang ilmu 

yang mengkaji masalah- masalah sosial, yang lebih bersifat praktis dari pada akademis teoritis. 

 

Pembelajaran IPS adalah suatu kegiatan yang mempelajari, Menelaah, menganalisis gejala masalah 

sosial di masyarakat serta cara pemecahannya ditinjau dari berbagai aspek kehidupan secara terpadu. 

IPS merupakan pendidikan yang memiliki misi membantu Siswa mengembangkan kompetensi dirinya 

dalam menggali, mengelola dan mengembangkan sumber-sumber fisik dan sosial yang ada di 

lingkungan sekitar, sehingga mereka dapat hidup selaras dengannya dan menyiapkan siswa 

menyongsong kehidupannya di masa depan dengan penuh harapan dan kemampuan diri dalam 

memecahkan persosalan-persoalan sosial yang dihadapi. 

 

Pembelajaran IPS SD dimulai dengan pengenalan diri, keluarga, tetangga, lingkungan Rukun 

Tetangga(RT), Rukun Warga(RW), Kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, negara-

negara tetangga, dan dunia. Mulai dari lingkungan terdekatnya, anak-anak akan belajar dan menjadi 

berkembang dengan kesadaran akan ruang dan waktu yang semakin meluas, dan mencoba serta 

berusaha berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya. Maka dari itu, pendidikan IPS adalah salah 

satu upaya yang akan membawa kesadaran terhadap ruang, waktu, dan lingkungan sekitar anak. 

 

Tujuan utama pembelajaran IPS adalah untuk mengembangakan 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 yang 

menimpa dirinya sendiri maupun masyarakat. 

 

Pembelajaran IPS di merupakan disiplin ilmu yang di berikan keapada siswa mulai dari kelas I sampai 

dengan kelas VI, Montorella (1990) dalam buku Etin Solihatin (2007 : 14) mengatakan bahwa: 

”pembelajaran Pendidikan IPS lebih menekankan pada asfek “pendidikan” daripada “transfer konsep” 

7 
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karena dalam pembelajaran IPS siswa diharapkan memperoleh pemahaman terhadap sejumlah konsep 

dan mengembangkan serta melatih sikap, nilai, moral dan keterampilannya berdasarkan konsep yang 

telah dimilikinya”. Dalam proses pembelajaran IPS, guru diharapkan lebih menekankan dalam aspek 

pendidikannya sehingga siswa bisa memahami konsep pembelajaran IPS yang diajarkan, dan bisa 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.Pendidikan IPS dapat membantu siswa dalam 

melaksanakan sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya.  

 

Gross (1978) dalam buku Etin Solihatin (2007 : 14) mengemukakan bahwa tujuan lain dari 

pendidikan IPS adalah “untuk mengembangkan kemampuan siswa menggunakan penalaran dalam 

mengambil keputusan setiap persoalan yang dihadapinya”. Setiap persoalan (masalah) pasti ada 

jawabannya. Dengan melakukan pembelajaran IPS dihrapkan dapat meningkatkan kemampuan 

penalaran siwa dalam menghadapai persoalan (masalah) yang ada di lingkungan sekitarnya dan 

menemukan jawaban yang tepat untuk mengatasi persoalan (masalah) tersebut.  

 

“IPS merupakan mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan pada bahan 

kajian geografis, ekonomi, sosiologi, antropologi, tata negara dan sejarah” (Kurikulum SD: 1994). 

Pelajaran IPS yang diajarkan di SD terdiri dari dua bahan kajian, yaitu pengetahuan sosial yang 

nencakup lingkungan sosial, ilmu bumi, ekonomi, dan pemerintahan. Bahan kajian sejarah meliputi 

perkembangan masyarakat Indonesia sejak masa lampau hingga masa kini.  

 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang mengajarkan pada siswa SD 

agar mereka kelak mengenal fenomena alam dan fenomena sosial mulai dari lingkungan yang dekat 

sampai kepada lingkungan yang lebih jauh (dunia). IPS merupakan mata pelajaran yang mengkaji 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu social dan masalah 

sosial. Pengajaran IPS berdasarkan KTSP disusun secara sistematis komprehensif dan terpadu dalam 

proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan. Dalam kehidupan di masyarakat sering 

terjadi “Social Problem”, berbagai masalah sosial diantaranya terjadi di lingkungan sekitar, yaitu 

masalah kependudukan, wilayah geografi, keragaman suku bangsa, adat istiadat , budaya,  agama, dan 

lain-lain. Hal-hal tersebut perlu disampaikan kepada peserta didik dengan baik karena akan menjadi 

bekal bagi peserta didik dalam menjalani kehidupannya nanti. 

 

“IPS di Sekolah Dasar berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan 

siswa tentang masyarakat, bangsa dan negara Indonesia” (KTSP: 2006). Fungsi-fungsi tersebut dapat 

diwujudkan bila guru menggunakan contoh-contoh dan alat pelajaran yang relevan dengan tingkat dan 

perkembangan anak didik, pada saat melakukan proses pembelajaran.  

 

Dalam KTSP (2006) mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemempuan sebagai 

berikut :  Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya.  

Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan 

masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sososial.  Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap 

nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan 

berkomptensi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.  

 

Metode pengajaran IPS dapat dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu metode mengajar yang interaksi 

edukatifnya di dalam  kelas (in the class room interaction) dan metode pengajaran yang interaksi 

edukatifnya di luar kelas (out class room interaction). Metode pengajaran yang edukatifnya di dalam 

kelas terdiri dari metode ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, kerja kelompok, demontrasi, 
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eksperimen, dan simulasi. Sedangkan metode pengajaran yang interaksi edukatifnya berlangsung di 

luar kelas terdiri dari metode karya wisata dan observasi.  

 

Belajar sangat dibutuhkan adanya aktivitas, dikarenakan tanpa adanya aktivitas proses belajar tidak 

mungkin berlangsung dengan baik. Pada proses aktivitas pembelajaran harus melibatkan seluruh 

aspek peserta didik, baik jasmani maupun rohani sehingga perubahan perilakunya dapat berubah 

dengan cepat, tepat, mudah dan benar, baik berkaitan dengan aspek kognitif afektif maupun 

psikomotor (Nanang Hanafiah, 2010:23). Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun 

mental. Dalam proses belajar kedua aktivitas itu harus saling berkaitan. Lebih lanjut lagi piaget 

menerangkan dalam buku Sardiman bahwa jika seorang anak berfikir tanpa berbuat sesuatu, berarti 

anak itu tidak berfikir (Sardiman, 2011:100). 

 

Belajar adalah suatu aktifitas mental atau psikis yang berlansung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan yang menghasilkan perubah-parubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan 

dan nilai sikap. Perubah-perubahan itu dapat berupa hasil yang baru atau pula penyempurnaan 

terhadap hasil yang diperoleh.  

 

Hasil belajar merupakan umpan balik dari kegiatan proses belajar mengajar. Sehubungan dengan hal 

tersebut maka Prayitno (1973:33) mengatakan bahwa hasil belajar adalah suatu yang diperoleh, 

dikuasai atau merupakan hasil dari adanya proses belajar. Jadi hasil belajar merupakan hasil yang 

dicapai oleh siswa dan mengikuti program belajar dalam rangaka menyelesaikan suatu program 

pendidikan. Hasil belajar yang diperoleh siswa bukanlah hanya berdasarkan kemampuan intelektual 

siswa semata, melainkan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar tersebut.  

 

Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif, siswa belajar 

dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang dengan memperhatikan keheterogenan, bekerjasama 

positif dan setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari masalah tertentu dari materi yang 

diberikan dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 2 Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus kelas VI 

Semester Ganjil tahun pelajaran 2021/2022.Siswa kelas VI berjumlah 30 siswa terdiri dari 15 laki – 

laki dan 15 perempuan. Waktu peneltian dilaksanakan selama 3 bulan yaitu dari bulan Oktober, 

Nopember, dan Desember, tahun 2021. Waktu tersebut digunakan untuk perencanaan penelitian, 

pelaksanaan penelitian, refleksi,  dan laporan hasil penelitan. Adapun jadwal Penelitian sebagai 

berikut : 

 

NO HARI / TANGGAL SIKLUS Materi Pembahasan dan sub pokok bahasan 

1 Senin, 8 Nopember 2021 I 

Perubahan sosial budaya dalam rangka 

modernisasi  

 Globalisasi 

2 Selasa, 15 Nopember 2021 II  

Perubahan sosial budaya dalam rangka 

mordenisasa 

Bentuk-bentuk globalisasi dalam berbagai bidang 

 

Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas, ada dua jenis data yang dianalisis yaitu data kuantitatif 

(nilai hasil belajar siswa), sedangkan data kualitatif yaitu data yang berupa informasi berbentuk 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 10 │ OKTOBER 2022 │    ISSN : 2620-9748              86 

 

kalimat yang memberi  gambaran tentang pemahaman siswa terhadap materi pelajaran atau sikap dan 

aktivitas siswa selama dalam mengikuti proses pembelajaran. Pada tahap ini data-data diolah secara 

deskriptif sehingga menggambarkan keberhasilan penelitian. Untuk mengetahui keefektifan suatu 

teknik pembelajaran perlu diadakan analisa data. Analisis ini dihitung dengân menggunakan statistik 

sederhana, yaitu: 

 

Aktivitas Belajar 

Untuk menentukan persentase aktivitas siswa secara klasikal digunakan rumus: 

 

NP = 
𝑹

𝑺𝑴
 x 100 

Keterangan : 

NP = Nilai persen yang dicari atau diharapkan 

R = Skor mentah yang diperoleh 

SM = Skor maksimum dari tes yang ditentu kan  

100 = Bilangan tetap. 

 

 

Hasil Belajar 

Peneliti melakukan penjumlahan skor perolehan siswa, yang selanjutnya dibagi  dengan  skor  

maksimal  sehingga  diperoleh nilai  akhir  siswa, yang diperoleh yang dirumuskan sebagai berikut : 

 

Nilai Akhir =   

Skor Perolehan  x 100 

          Skor Maksimal 

 

 

Nilal rata-rata hasil belajar siswa dihitung sebagai berikut. 

 





Siswa

Siswa Nilai
 rata-Rata Nilai  

 

 

Untuk menghitung nilai ketuntasan belajar tiap individu diperoleh dengan rumus: 

 

NP  =             X   100 

 

Keterangan:   

NP = Nilai yang dicari 

R  = Skor yang diperoleh siswa  

SM = Skor maksimum   

100  = Bilangan tetap 

 

Bila nilai yang diperoleh ≥ 70 maka dikategorikan tuntas, sedangkan jika < 70 dikategorikan belum  

tuntas (Diadopsi dari Purwanto, 2008: 102) 

 

 

R 
 SM 
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Sedangkan untuk ketuntasan klasikal dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

 

%100
Siswa

belajar  tuntasyang Siswa
Belajar  Ketuntasan % x




  

 

 

 

Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan proses pembelajaran  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Jumlah siswa 

yang aktivitas belajarnya berkatagori baik  mencapai 75%. Jumlah siswa yang hasil belajar  mencapai 

KKM  mencapai 75% 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data-Data saat Siswa Mengikuti Proses Pembelajaran 

Data aktivitas Siswa  saat siswa mengikuti proses  pembelajaran  pada semua siklus dapat dilihat pada 

tabel berikut 

 

Tabel.Rekapitulasi Hasil Aktivitas Siswa setelah Pembelajaran di Setiap Siklus 

Siklus 

 

Hasil Belajar % 

SB B C K 

Siklus 1  18,3% 15%       25% 40,8% 

Siklus 2 40,8% 38,3% 15% 5,8 % 

 

 

Hasil data rekapitulasi aktivitas siswa dari siklus satu ke siklus dua mengalami peningkatan yaitu  

kategori sangat baik pada siklus satu 18,3 % menjadi 40,8 %, kategori baik dari 15% menjadi 38,3 %, 

pada kategori cukup dri 25 % menjadi 15 %, sedangkan kategori kurang dari 40,8 % menjadi 5,8 %. 

 

Data Hasil Tes 

Data hasil belajar siswa  setelah siswa mengikuti pembelajaran pada semua siklus dapat dilihat pada 

tabel berikut; 

 

 Tabel.Rekapitulasi Hasil Belajar  Siswa Setelah Pembelajaran di Setiap Siklus 

Siklus 

 

Hasil Belajar % 

SB B C K 

Siklus 1 26,6% 10 % 10 % 53,3 % 

Siklus 2 36,7% 43,3% 10 % 10 % 

 

 

Dari hasil data rekapitulasi hasil belajar siswa diatas , ternyata dapat dilihat adanya peningkatan yang 

cukup bagus  dari siklus satu ke siklus dua yaitu nilai siswa dengan kategori sangat baik pada siklus 

satu 26,6 % menjadi 36,7 %, kategori baik dari 10 % menjadi 43,3 %, kategori cukup dari 10 % tetap 

10  %, dan kategori kurang pada siklus satu 53, 3 % menjadi 10%. Aktivitas dan hasil belajar siswa 

sudah sesuai dengan harapan atau indikator keberhasilan, maka peneliti mengakhiri kegiatan 

penelitiannya pada siklus 2. 
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Pembahasan Setiap Siklus 

Salah satu faktor yang sangat mendukung keberhasilan guru dalam melaksanakan proses 

pembelajarana adalah kemampuan guru dalam menguasai dan menerapakan model pembelajaran, 

ketidaktepatan dalam pemilihan metode bisa berakibat tujuan pembelajaran tidak tercapai. Agar 

peserta didik lebih terdorong aktif dalam belajar, maka skenario pembelajaran harus dibuat 

sedemikian sehingga mampu membangkitkan rangsangan dan menumbuhkan minat belajar peserta 

didik. Salah satu cara untuk meningkatkan prestasi peserta didik dalam mempelajari IPA adalah 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Penggunaan Model 

Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw mata pelajaran IPS siswa  kelas VI di SDN 2 Kuripan Kecamatan 

Kotaagung Kabupaten Tanggamus Semester Ganjil Tahun pelajaran 2021/2022  dengan langkah-

langkah tertentu dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Aktivitas siswa meningkat, 

tidak hanya aktif secara fisik tetapi aktif secara mental. Keaktifan siswa terlihat yaitu perhatian pada 

pelajaran , interaksi antar siswa, siswa bertanya, dan siswa menjawab pertanyaan. Aktivitas siswa 

meningkat kategori sangat baik dan baik pada siklus pertama 33,3 % menjadi 79,1 % pada siklus  

kedua. Pembelajara IPS dengan menggunakan model pembelajara kooperatif tipe jigsaw membuat 

siswa merasa senang, berantusias, dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hasil belajar siswa 

pada siklus pertama yang mencapai di atas KKM atau tuntas sebesar 64,3 % pada siklus kedua 

meningkat menjadi 80 %, atau nilai rata-rata kelas dari 64,7  pada siklus satu menjadi 75,5  pada 

siklus kedua.  Karena aktivitas dan hasil belajar sudah sesuai dengan harapan atau indikator 

keberhasilan, maka penelitian berhenti pada siklus kedua. 

 

Saran 

Dapat dikemukakan beberapa saran yang bermanfaat sebagai berikut. Dalam melaksanakan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe  jigsaw hendaknya guru 

terlebih dahulu memahami langkah-langkahnya dan mempersiapkan rencana kegiatan secara matang, 

agar proses atau kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik dan efektif. Pembelajaran IPS dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe  jigsaw di Sekolah Dasar sebaiknya guru bertindak 

sebagai fasilitator, pembimbing, mendorong peserta didik untuk aktif secara  fisik dan mental dalam 

kegiatan pembelajaran. Agar hasil belajar pada mata pelajaran IPS di Sekolah dasar meningkat 

hendaknya guru selalu memotivasi siswa untuk aktif berinteraksi dengan berbagai sumber belajar 

yang ada, berani bertanya, dan mengungkapkan gagasan atau pendapatnya, guru harus memberikan 

penguatan konsep  dan memberikan tindak lanjut berupa tugas di rumah dengan mengerjakan soal-

soal latihan.  

 

Dengan melihat hasil dan kesimpulan dari penelitian ini, peneliti juga menyarankan kepada semua 

unsur yang terkait dengan pendidikan umumnya, dan tenaga pendidik khususnya agar selalu 

berinovasi  kreatif dan selalu berusaha untuk memperbaiki proses dan hasil pembelajaran. Dengan 

selalu berinovasi akan memunculkan sebuah proses dan hasil belajar yang berkualitas. Dengan 

demikian akan muncul anak dan atau sekolah yang berkualitas yang pada gilirannya akan 

memunculkan pendidikan yang berkualitas. 
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PENINGKATAN KEMAMPUAN GURU  DALAM MEMBUAT SILABUS 

MELALUI PELAKSANAAN SUPERVISI AKADEMIK DENGAN 

TEKNIK KOLABORATIF  DAN WORK SHOP PADA S.D. BINAAN DI 

KECAMATAN PUGUNG T. P. 2014/2015 
 

Nandrawati,A.S.S.Pd. 

Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research; (1) To improve the ability of teachers in developing the syllabus; (2) To improve 

the quality of the learning syllabus. This research lasted for 3 months, namely October, November, and 

December 2014. The number of cycles in this study were 2 cycles with each cycle of three meetings. It turned 

out that there was an increase in the average number of teachers who made syllabus independently, namely; in 

the first cycle the number of teachers who made the syllabus independently and correctly amounted to 7%, and 

in the second cycle the number of teachers who made the syllabus independently and correctly amounted to 

86%. Thus, it can be concluded that collaborative mentoring and work shops can improve the ability of teachers 

in making syllabus at the target elementary schools in the Kec. Back T.P. 2014/2015 . 

Key Word: Syllabus, Collaborative, Work Shop 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan; (1) Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan silabus;(2) Untuk 

meningkatkan kualitas silabus pembelajaran. Penelitian ini berlangsung selama 3 bulan, yaitu Oktober, 

November, dan Desember 2014. Jumlah siklus dalam penelitian ini adalah 2 siklus dengan setiap siklus tiga 

pertemuan. Ternyata terjadi kenaikan rerata jumlah guru yang membuat silabus  secara mandiri, yaitu; pada 

siklus pertama guru yang membuat silabus secara mandiri dan  benar berjumlah 7 %, dan pada siklus kedua 

jumlah guru yang membuat silabus  secara mandiri dan  benar berjumlah 86%. Dengan demikian,  dapat 

disimpulkan bahwa pendampingan kolaboratif dan work shop dapat meningkatkan kemampuan guru dalam 

membuat silabus pada Sekolah Dasar binaan di Kec. Pugung T.P. 2014/2015 . 

Kata Kunci: Silabus, Kolaboratif, Work Shop 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penting dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru yang profesional diharapkan mampu berpartisipasi dalam 

mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu,  menjadikan insan Indonesia yang bertakwa kepada 

Tuhan YME, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi 

pekerti luhur, dan berkepribadian.  

 

Sebagai pendidik professional guru mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah 
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Guru profesional ditandai dengan kemampuan merencanakan pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, mengevalausi pembelajaran, dan melaksanakan tindak lanjut hasil pembelajaran. Di 

sini ditegaskan bahwa yang paling mendasar dari rangkaian kegiatan guru adalah kemampuan 

merencanakan pembelajaran. Kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran menjadi hal yang 

sangat penting karena jika perencanaan salah maka dapat dipastikan bahwa pelaksanaan, evalausi, dan 

tindak lanjutnya menjadi salah. 

 

Salah satu kegiatan yang termasuk dalam kegiatan perencanaan pembelajaran adalah pembuatan 

silabus yang juga disebut dengan kurikulum dokumen 2 dan pembuatan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Silabus  dan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu 

ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian  dengan kekhasan, kondisi dan potensi 

daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu silabus  hendaknya  disusun oleh guru 

pada satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pembelajaran  dengan karakater 

siswa, kelas dan guru yang bersangkutan serta kebutuhan dan potensi yang ada di sekolah. 

 

Silabus yang baik adalah silabus yang dapat dijadikan  sebagai acuan pengembangan RPP; Silabus 

yang  memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar; Silabus 

dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lu-

lusan (SKL), serta panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP); dan 

silabus yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

 

Namun berdasarkan hasil-hasil kepengawasan pada semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015 ditemukan 

beberapa hal terkait dengan silabus sebagai berikut: Sebagian besar dokumen silabus guru hasil copi paste; 

Ada beberapa guru yang sudah mengembangkan silabus namun dijumpai banyak kesalahan antara 

lain:Indikator pencapaian kompetensi tingkatan taraf berpikirnya tidak me-representasikan- ketuntasan 

kompetensi dasar; Indikator pencapaian kompetensinya belum disusun secara hirarkis dari yang mudah ke 

yang sukar; Indikator pencapaian kompetensi tingkatan taraf berpikirnya di bawah tingkatan berpikir pada 

kompetensi dasar; Langkah pembelajaran yang disusun belum merupakan langkah pembelajaran untuk 

mengantarkan siswa pada pencapaian Indikator pencapaian kompetensi; Langkah pembelajarannya disusun 

belum memperhatikan kegiatan eksplorasi, ellaborasi, dan konfirmasi. Langkah pembelajarn yang disusun 

belum menampilkan pembelajaran yang berbasis pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. 

Ada beberapa guru yang silabusnya hanya diganti tahun saja. 

 

Masalah-masalah dari hasil identifikasi di atas setelah dianalis ternyata disebabkan beberapa sebab 

antara lain: Kemampuan guru dalam mengembangkan silabus dan Rencana   pelaksanaan 

pembelajaran rendah; Guru belum memahami tentang analisis Standar isi, dan standar proses; Guru 

belum mampu menganalisi ranah kompetensi pada standa kompetensi dan kompetensi dasar; Guru 

belum mampu memahami tentang panduan pengembangan indikator pencapaian kompetensi; Guru 

belum mampu mendesain langkah pembelajaran yang berbasis pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan 

menyenangkan. Guru belum mampu mendesain langkah pembelajaran yang memuat kegiatan eksplorasi, 

elaborasi dan  konfirmasi. 
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Berdasarkan hal-hal di atas, maka peneliti berupaya meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan 

silabus melalui pendampingan kolaboratif dan work shop. 

 

Rumusan Masalah 

Dari identifikasi dan analisis masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah: “Apakah melalui 

pendampingan kolaboratif dan work shop dapat meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan 

silabus pada guru-guru di sekolah dasar binaan tahun pelajaran 2014/2015? 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan silabus;U 

ntuk meningkatkan kemampuan pengawas dalam membina guru-guru di sekolah binaan; Untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah binaan.  

 

KAJIAN PUSTAKA 

Perkataan kurikulum mulai dikenal sebagai suatu istilah dalam bidang pendidikan sejak kurang lebih 

satu abad yang lalu. Istilah kurikulum muncul untuk pertama kalinya di dalam kamus Webster tahun 

1856. Pada tahun  tersebut penggunaan kurikulum dipakai dalam bidang olah raga, yakni suatu alat 

yang membawa seseorang dari start sampai finish. Tahun 1955 istilah kurikulum dipakai dalam 

bidang pendidikan dengan arti sejumlah mata pelajaran pada perguruan tinggi. Dalam kamus Webster 

tersebut istilah kurikulum diartikan dalam dua macam, yaitu: (1) sejumlah mata pelajaran yang harus 

ditempuh atau dipelajarai siswa atau mahasiswa dalam perguran tinggi agar mendapat ijasah 

tertertentu; (2) sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan di suatu 

departemen. (Suciati dkk, dalam Udin. 2002).  

 

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa kurikulum hanya dimaknai sebagai mata pelajaran yang 

ditawarkan  pada siswa untuk dipelajari, sehingga kegiatan pembelajaran selain mata pelajaran yang 

dipelajari siswa tidak disebut kurikulum, padahal sebagai mana diketahui bahwa proses pendidikan di 

sekolah mencakup berbagai kegiatan dalam upaya pembentukan pribadi siswa, baik yang bersifat 

jasmaniyah maupun ruhaniyah. Dengan demikian pengertian kurikulum dapat disebut pengertian 

kurikulum secara tradisional. 

 

Selanjutnya Menurut Tyler dalam Udin (2002). ada empat pertanyaan yang harus dijawab dalam 

proses pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Keempat pertanyaan tersebut adalah: 

1) Apa tujuan yang ingin dicapai? 

2) Pengalaman belajar apa untuk mencapai tujuan? 

3) Bagaimana pengalaman belajar itu diorganisasikan secara efektif? 

4) Bagaimana menentukan keberhasilan? 

 

Dari pendapat Tyler di atas dapat dikatakan bahwa pembelajaran tidak hanya terbatas hanya pada 

psoses belajar terhadap bahan tertentu saja, melainkan juga semua  hal yang dapat membuat tujuan-

tujuan tercapai. Oleh karena itu, kurikulum minimal memuat beberapa komponen, yaitu (1) komponen 

tujuan, (2) komponen isi dan bahan, (3) komponen cara atau metode, (4) komponen evaluasi. 

 

Selanjutnya menurut Badan Nasional Standar Pendidikan (2006) Kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 
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Dari pernyataan Badan Nasional Standar Pendidikan di atas, dapat dikatakan bahawa Kurikulum 

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan pelajaran dan atau pendidikan, isi 

pelajaran dan atau pendidikan, dan bahan pelajaran dan atau pendidikan serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pelajaran dan atau 

pendidikan tertentu. 

 

Pendampingan kolaboratif adalah salah satu pendekatan dan atau metode  kepengawasan yang 

memadukan cara pendekatan direktif dan non–direktif menjadi pendekatan baru. Pada pendekatan ini 

baik pengawas maupun guru bersama-sama, dan bersepakat untuk menetapkan struktur, proses serta 

kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi guru. Jadi pengawas 

memposisikan dirinya sebagai posisi yang setara dengan posisi guru. Perilaku pengawas adalah 

sebagai berikut: menyajikan, menjelaskan, mendengarkan, memecahkan masalah, dan negosiasi 

(Sahertian, 2000). 

 

Dari pendapat Sahertian di atas dapat dikatakan bahwa Pendampingan kolaboratif adalah salah satu 

pendekatan dan atau metode  kepengawasan yang memadukan cara pendekatan yang bersifat 

pengarahan  dan mendengarkan. Pada pendekatan ini baik pengawas maupun guru saling memberi 

dan menrima tentang penyelesaian suatu hal. Mereka duduk bersama, dan bersepakat untuk 

menetapkan struktur, proses serta kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah 

yang dihadapi guru. Jadi pengawas memposisikan dirinya sebagai posisi yang setara dengan posisi 

guru. Perilaku pengawas adalah sebagai berikut: menyajikan, menjelaskan, mendengarkan, 

memecahkan masalah, dan negosiasi. 

 

Workshop atau lokakarya merupakan salah satu  metode yang dapat ditempuh pengawas dalam 

melakukan supervisi. Metode ini tentunya bersifat kelompok dan dapat melibatkan beberapa kepala 

Sekolah, wakil kepala Sekolah dan/atau perwakilan komite Sekolah. Penyelenggaraan workshop ini 

tentu disesuaikan dengan tujuan atau urgensinya, dan dapat diselenggarakan bersama dengan 

Kelompok Kerja Kepala Sekolah, Kelompok Kerja Pengawas Sekolah atau organisasi sejenis lainnya.  

Sebagai contoh, pengawas dapat mengam-bil inisiatif untuk mengadakan workshop tentang 

pengembangan KTSP, sistem administrasi, peran serta masyarakat, sistem penilaian dan sebagainya. 

 

Guru adalah komunitas manusia dewasa. Sebagai manusia dewasa bila dalam pembelajarannya 

menggunakan cara-cara manusia dewasa atau andragogi. Pendampingan kolaboratif adalah model 

pendampingan yang memandang peserta dampingan sebagai manusia dewasa. Pada pendampingan ini 

pengawas dan guru  memposisikan dalam posisi yang sejajar, saling bekerja sama, saling menerima 

dan memberi informasi serta saling mencari  solusi. Dengan demikian terjadi hubungan yang akrab 

antara pengawas dengan guru. Dengan keakraban tersebut maka pendekatan ini lebih efektif untuk 

meningkatkan kemampuan guru. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian tindakan sekolah ini dilaksanakan di Sekolah Dasar  Negeri 3 Tanjung kemala, SD 

Negeri 1 Sukamaju, SD Negeri 4 Tangkit Serdang, SD Negeri  Pungkut Kecamatan Pugung, 

Tanggamus. Sasaran yang dijadikan subyek peneltian adalah guru-guru Sekolah Dasar  Negeri 3 

Tanjung kemala, SD Negeri 1 Sukamaju, SD Negeri 4  Tangkit Serdang, SD Negeri  Pungkut 

Kecamatan Pugung, Tanggamus. semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015. Guru-guru Sekolah 

Dasar  Negeri 3 Tanjung kemala, SD Negeri 1 Sukamaju, SD Negeri 3 Tangkit Serdang, SD Negeri  

Pungkut Kecamatan Pugung, Tanggamus.  dijadikan subjek penelitian karena posisi peneliti  saat ini 

adalah   pengawas pembina  pada sekolas tersebut.  
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Penelitian ini berlangsung selama dua  siklus yang masing-masing siklus terdiri dari tiga pertemuan. 

Waktu penelitian selama   3 bulan, yaitu  bulan Oktober, November 2014, dan Desember 2014. Waktu 

tersebut digunakan untuk proses rancangan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pelaporan hasil 

penelitian. Kegiatan rancangan penelitian; menyusun rancangan penelitian, menyusun deskriptor, 

menyusun alat perekam data. Kegiatan pelaksanaan adalah; refleksi, perencanaan pendampingan, 

pemberian perlakuan, observasi dan refleksi. Kegiatan pelaporan; pembuatan sistematika, pembuatan 

draft, dan revisi dan finalisasi.  

 

Prosedur penelitian ini menggunakan prosedur penelitian tindakan sekolah atau PTS. Rancangan 

pelaksanaan penelitian tindakan sekolah ini terdiri dua siklus. Siklus pertama  tiga kali pertemuan dan 

siklus kedua tiga kali pertemun. Setiap pertemuan dilakukan kegiatan refleksi (reflection), 

perencanaan(planing), pelaksanaan (action) , dan observasi (observasing).  Refleksi (reflection), yaitu 

suatu tahap guru bersama mitra melakukan kilas balik terhadap pembinaan untuk menemukan 

kelebihan dan kekurangan pembinaan yang dilakukan. Tahap perencanaan (planing), yaitu suatu tahap 

merencanakan perbaikan pembinaan berdasarkan hasil refleksi. Tahap pelaksanaan (action), yaitu 

suatu tahap melaksanakan rencana perbaikan. Tahap observasi (observasing), yaitu suatu tahap 

mengamati pelaksanaan perbaikan dengan mencatat data-data dari hasil pengamatan, yang kemudian 

dievaluasi dan dianalisis dan digunakan sebagi dasar untuk menentukan langkah pada siklus 

berikutnya. 

 

Teknik Analisis Data 

Data-data dalam peneltian ini adalah data-data yang bersifat deskriptif kualitatif, artinya hanya 

menggambarkan keadaan atau posisi suatu hal. Adapun teknik analisis datanya adalah menjumlahkan 

dan merata-ratakan perolehan dari setiap indikator-indikator yang ada pada instrumen. Setelah rerata, 

jumlah, dan presentase di dapatkan lalu dimaknai setiap posisi dari kualitas perolehan setiap indikator. 

Pemaknaan kualitas perolehan setiap indikator  disesuaikan dengan makna-makna secara kualitatif  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian tindakan sekolah ini memerlukan waktu  selama tiga bulan yaitu bulan Desember sampai 

bulan Februari. Waktu tersebut digunakan untuk  proses perencanaa, pelaksanaan, penulisan laporan. 

Jumlah siklus pada penelitian ini terdiri dari  dua siklus yang masing-masing siklus terdiri tiga kali 

pertemuan. Siklus pertama pertemuan ke-1 dilaksanakan Senin, 17 Okt- 2014, Siklus pertama 

pertemuan ke-2 dilaksanakan hari Selasa, 23 Okt- 2014. Siklus pertama pertemuan ke-3  dilaksanakan 

pada Senin, 1 Nov 2014, Siklus kedua pertemuan ke-1 Selasa, 7 Nov 2014. Siklus kedua pertemuan 

ke-2 dilaksanakan Selasa, 14 Nov 2014, Siklus kedua pertemuan ke-3 Selasa, 21 Nov 2014.  

  

Hasil dan Pembahasan Siklus Pertama Pertemuan Kedua 

Berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi kegiatan siklus pertama pertemuan pertama peneliti 

merancang kembali siklus proses pelaksanaan kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, evaluasi dan refleksi yang akan dilakukan pada siklus pertama pertemuan kedua. Proses 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, evaluasi dan refleksi tergambar pada deskripsi berikut. 

 

Berdasarkan analisis data hasil observasi beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pembinaan pada 

siklus pertama, pertemuan ke-2. Kelemahan yang dimaksud yaitu dalam hal aktivitas mengikuti 

pelaksanaan.  Guru yang sangat baik aktivitasnya ada 57 atau 33,9%; Guru yang baik aktivitasnya 

ada 71 atau 42,3%; Guru yang kurang aktivitasnya 50 atau 29,8%.  Hal ini terjadi karena pelatih 

kurang perhatian saat pembinaan  dalam kelompok. 
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Berdasarkan analisis data hasil angket beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pembinaan pada siklus 

pertama, pertemuan ke-2. Kelemahan yang dimaksud yaitu dalam hal kemampuan guru dalam 

membuat Silabus. Dalam hal ini proses kepemilikan/ keberadaan Silabus oleh dewan guru 

terdeskripsikan sebagai berikut; Silabus   hasil copi paste Silabus   guru lain berjumlah 10 guru atau 

24%; Silabus   hasil revisi Silabus    guru lain berjumlah 13 guru atau 31 %: Silabus   hasil buatan 

sendiri dengan dibantu guru lain berjumlah 12 guru atau 29 %; Silabus   hasil buatan sendiri tanpa 

bantuan guru lain guru lain berjumlah 7 guru atau 17 %. Data ini menunjukkan bahwa peningkatan 

jumlah guru yang membuat Silabus   secara mandiri belum maksimal. Hal ini disebabkan  terjadi 

karena saat pembinaan terjadi interaksi yang belum intensif antar guru mata pelajaran sejenis 

 

Lebih lanjut berdasarkan analisis Produk hasil unjuk kerja guru terkait kemampuannya dalam 

membuat Silabus   yaitu guru yang kualitasnya sangat baik 27 %, yang kualitasnya baik 25 %, yang 

kualitasnya cukup 25%, yang kualitasnya kurang  19%, yang kualitasnya sangat kurang  4%. Dan 

berdasarkan analisis Produk hasil unjuk kerja guru terkait kemampuannya dalam membuat rencana 

pelaksanaan pembelajaran yaitu yang kualitasnya sangat baik ada 29 %, yang kualitasnya baik 18%, 

yang kualitasnya cukup 19%, yang kualitasnya kurang  16%, yang kualitasnya sangat kurang  6%. 

Data ini menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam membuat Silabus  belum merata.  

 

Mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, peneliti melakukan refleksi tindakan dengan 

mengefektifkan penerapan teknik  pelaksanaan supervisi akademik dengan metode Kolaboratif dan 

work shop . Tindakan yang akan dilakukan pada siklus pertama pertemuan ke-3 guna meningkatkan 

aktivitas guru dalam pembinaan, meningkatkan kemampuan guru dalam membuat Silabus    yaitu 

dengan memberi penyadaran betapa pentingnya proses perencanaan dalam mensukseskan 

pembelajaran, meningkatkan perhatian guru kepada seluruh guru, berkeliling ke semua kelompok 

untuk lebih mengaktifkan guru, di samping itu peneliti juga mengelompokkan peserta berdasarkan 

rumpun atau kelompok mata pelajaran dan heterogenitas kemampuan. Dengan pola yang demikian, 

diharapkan para guru dapat melakukan diskusi dengan mata pelajaran serumpun sehingga 

pembahasannya lebih fokus. Di samping itu dengan anggota kelompok bersifat heterogen secara 

kemampuan menyebabkan  terjadi sharing (tukar pendapat) untuk saling mengisi antar guru. 

Diharapkan dengan pola ini guru yang belum mampu menjadi lebih mampu dan guru yang sudah 

mampu menjadi lebih mampu. 

 

Hasil dan Pembahasan Siklus Pertama Pertemuan Ketiga 

Berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi kegiatan siklus pertama pertemuan kedua peneliti merancang 

kembali siklus proses pelaksanaan kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 

evaluasi dan refleksi yang akan dilakukan pada siklus kedua pertemuan pertama. Proses perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, evaluasi dan refleksi tergambar pada deskripsi berikut. 

 

Berdasarkan analisis data hasil observasi beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pembinaan pada 

siklus pertama, pertemuan ke-3. Kelemahan yang dimaksud yaitu dalam hal aktivitas mengikuti 

pelaksanaan. Guru yang sangat baik aktivitasnya ada 45,8%; Guru yang baik aktivitasnya ada 42,9%; 

Guru yang kurang aktivitasnya 29,8%.  Hal ini terjadi karena pelatih kurang perhatian dan guru 

kurang mengaktifkan guru saat pembinaan  dalam kelompok. 

 

Berdasarkan analisis data hasil angket beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pembinaan pada siklus 

pertama, pertemuan ke-3. Kelemahan yang dimaksud yaitu dalam hal kemampuan guru dalam 

membuat Silabus. Dalam hal ini proses kepemilikan/ keberadaan Silabus oleh dewan guru 

terdeskripsikan sebagai berikut; Silabus   hasil copi paste Silabus   guru lain berjumlah 3 guru atau 
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7%; Silabus   hasil revisi Silabus    guru lain berjumlah 5 guru atau 12 %: Silabus   hasil buatan 

sendiri dengan dibantu guru lain berjumlah 13 guru atau 31 %; Silabus   hasil buatan sendiri tanpa 

bantuan guru lain guru lain berjumlah 21 guru atau 50 %. Data ini menunjukkan bahwa peningkatan 

jumlah guru yang membuat Silabus   secara mandiri belum maksimal. Hal ini disebabkan  terjadi 

karena saat pembinaan terjadi interaksi yang belum intensif antar guru mata pelajaran sejenis 

 

Lebih lanjut berdasarkan analisis Produk hasil unjuk kerja guru terkait kemampuannya dalam 

membuat Silabus   yaitu guru yang kualitasnya sangat baik 47 %, yang kualitasnya baik 18%, yang 

kualitasnya cukup 17%, yang kualitasnya kurang  14%, yang kualitasnya sangat kurang  4%.  

 

Berdasarkan analisis Produk hasil unjuk kerja guru terkait kemampuannya dalam membuat rencana 

pelaksanaan pembelajaran yaitu yang kualitasnya sangat baik ada 38 %, yang kualitasnya baik 26%, 

yang kualitasnya cukup 14%, yang kualitasnya kurang  9%, yang kualitasnya sangat kurang  4%. Data 

ini menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam membuat Silabus   belum merata.  

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, peneliti melakukan refleksi tindakan dengan 

mengefektifkan penerapan teknik  pelaksanaan supervisi akademik dengan metode Kolaboratif dan 

work shop . Tindakan yang akan dilakukan pada siklus kedua pertemuan ke-1 guna meningkatkan 

aktivitas guru dalam pembinaan, meningkatkan kemampuan guru dalam membuat Silabus    yaitu 

dengan memberi penyadaran betapa pentingnya proses perencanaan dalam mensukseskan 

pembelajaran, meningkatkan perhatian guru kepada seluruh guru, berkeliling ke semua kelompok 

untuk lebih mengaktifkan guru, di samping itu peneliti juga mengelompokkan peserta berdasarkan 

rumpun atau kelompok mata pelajaran dan menunjuk satu tutor pendamping untuk memediasi 

pelaksanaan diskusi kolaborasi keompok. Dengan pola yang demikian, diharapkan para guru dapat 

melakukan diskusi dengan mata pelajaran serumpun sehingga pembahasannya lebih fokus. Di 

samping itu,   terjadi sharing (tukar pendapat) untuk saling mengisi antar guru yang proses tukar 

pendampatnya di mediasi oleh satu tutor pendamping. Diharapkan dengan pola ini terjadi 

penyebarluasan dan pemerataan kemampuan guru. 

 

Hasil dan Pembahasan Siklus Kedua Pertemuan Pertama 

Berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi kegiatan siklus pertama pertemuan ketiga  peneliti merancang 

kembali siklus pelaksanaan kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, evaluasi dan 

refleksi yang akan dilakukan pada siklus kedua pertemuan pertama. Proses perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, evaluasi dan refleksi tergambar pada deskripsi berikut. 

 

Hasil observasi beberapa pelaksanaan pembinaan pada siklus kedua, pertemuan ke-1. Data dalam hal 

aktivitas mengikuti pelaksanaan. Guru yang sangat baik aktivitasnya ada 50 %; Guru yang baik 

aktivitasnya ada 47,6%; Guru yang kurang aktivitasnya 2,4%.  Hal ini terjadi karena perhatian dan 

perilaku mengaktifkan guru saat pembinaan  dalam kelompok sangat baik. 

 

Berdasarkan analisis data hasil angket siklus kedua, pertemuan ke-1 Dalam hal ini proses 

kepemilikan/ keberadaan Silabus   oleh dewan guru terdeskripsikan sebagai berikut; Silabus   hasil 

copi paste Silabus   guru lain  berjumlah 2 guru atau 5%; Silabus   hasil revisi Silabus    guru lain 

berjumlah 3 guru atau 7 %: Silabus   hasil buatan sendiri dengan dibantu guru lain berjumlah 7 guru 

atau 17 %; Silabus   hasil buatan sendiri tanpa bantuan guru lain guru lain berjumlah 30 guru atau 71 

%. Data ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah guru yang membuat Silabus   secara mandiri 

sudah  maksimal. Hal ini disebabkan  terjadi karena saat pembinaan terjadi interaksi yang sangat 

intensif antar guru mata pelajaran sejenis.   
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Lebih lanjut berdasarkan analisis Produk hasil unjuk kerja guru terkait kemampuannya dalam 

membuat Silabus   yaitu guru yang kualitasnya sangat baik 51 %, yang kualitasnya baik 27 %, yang 

kualitasnya cukup 13%, yang kualitasnya kurang  7%, yang kualitasnya sangat kurang  2%. Dan 

berdasarkan analisis Produk hasil unjuk kerja guru terkait kemampuannya dalam membuat rencana 

pelaksanaan pembelajaran yaitu yang kualitasnya sangat baik ada 39 %, yang kualitasnya baik 29%, 

yang kualitasnya cukup 12%, yang kualitasnya kurang  6%, yang kualitasnya sangat kurang  2%. Data 

ini menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam membuat Silabus   sudah merata.  

 

Hal ini disebabkan peneliti mengelompokkan peserta berdasarkan rumpun mata pelajaran dan adanya 

tutor pendamping.  Dengan pola yang demikian, para guru dapat melakukan diskusi dengan mata 

pelajaran serumpun sehingga pembahasannya lebih fokus. Di samping itu dengan terjadi sharing 

(tukar pendapat) untuk saling mengisi antar guru secara tertib. Pola ini meyebabkan terjadinya 

pelatihan kolaboratif sehingga guru yang belum mampu menjadi lebih mampu dan guru yang sudah 

mampu menjadi lebih mampu, juga ada tanggung jawab bersama agar semua anggota kelompok 

mempunyai kemampuan yang sama. 

 

Walapun demikian berdasarkan data yang ada masih ada beberapa guru yang aktivitas dalam 

mengikuti kegitan masih rendah, masih ada guru yang belum mampu membuat Silabus   yang tepat, 

khususnya dalam menformulasikan urutan indicator dan tujuan pembelajaran, serta langkah-langkah 

pembelajaran masih terjadi perbedaan pandangan. Hal ini disebabkan karena guru-guru tersebut 

berasal dari mata pelajaran yang berbeda, ternyata setiap mata pelajaran mempunyai cirri khas 

tertentu, walaupun satu rumpun. 

 

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, peneliti melakukan refleksi tindakan dengan 

mengefektifkan penerapan teknik  pelaksanaan supervisi akademik dengan metode Kolaboratif dan 

work shop . Tindakan yang akan dilakukan pada siklus kedua pertemuan ke-2 guna meningkatkan 

aktivitas guru dalam pembinaan, meningkatkan kemampuan guru dalam membuat Silabus    yaitu 

dengan memberi penyadaran betapa pentingnya proses perencanaan dalam mensukseskan 

pembelajaran, meningkatkan perhatian guru kepada seluruh guru, berkeliling ke semua kelompok 

untuk lebih mengaktifkan guru, di samping itu peneliti juga mengelompokkan peserta berdasarkan 

mata pelajaran. Dengan pola yang demikian, diharapkan para guru dapat melakukan diskusi dengan 

mata pelajaran sejenis sehingga pembahasannya lebih fokus. Di samping itu,   terjadi sharing (tukar 

pendapat) untuk saling mengisi antar guru. Diharapkan dengan pola ini terjadi penyebarluasan dan 

pemerataan kemampuan guru sesame mata pelajaran 

 

Hasil dan Pembahasan Siklus Kedua Pertemuan Ke-2 

Berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi kegiatan siklus kedua pertemuan pertama peneliti merancang 

kembali siklus pelaksanaan kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, evaluasi dan 

refleksi yang akan dilakukan pada siklus kedua pertemuan pertama. Proses perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, evaluasi dan refleksi tergambar pada deskripsi berikut. 

 

Berdasarkan analisis data hasil observasi beberapa pelaksanaan pembinaan pada siklus kedua, 

pertemuan ke-2. Data dalam hal aktivitas mengikuti pelaksanaan.  Guru yang sangat baik aktivitasnya 

50,6 %; Guru yang baik aktivitasnya ada  48,8%; Guru yang kurang aktivitasnya 0,6%.  Hal ini terjadi 

karena perhatian dan perilaku mengaktifkan guru saat pembinaan  dalam kelompok mata pelajaran 

cukup  baik,tetapi masih ada peserta yang tanpak cangggung, peserta tersebut belum berani 

menanyakan dengan terbuka terkait masalah yang di alaminya. 
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Berdasarkan analisis data hasil angket siklus kedua, pertemuan ke-2 Dalam hal ini proses 

kepemilikan/ keberadaan Silabus   oleh dewan guru terdeskripsikan sebagai berikut; Silabus   hasil 

copi paste Silabus   guru lain  berjumlah 2 guru atau 5%; Silabus   hasil revisi Silabus    guru lain 

berjumlah 3 guru atau 7 %: Silabus   hasil buatan sendiri dengan dibantu guru lain berjumlah 7 guru 

atau 17 %; Silabus   hasil buatan sendiri tanpa bantuan guru lain guru lain berjumlah 30 guru atau 71 

%. Data ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah guru yang membuat Silabus   secara mandiri 

cukup siginifikan. Hal ini disebabkan  terjadi karena saat pembinaan terjadi interaksi yang sangat 

intensif antar guru mata pelajaran sejenis, walaupun ada guru yang ingin bertanya langsung ke pelatih 

belum memiliki keberanian.   

 

Lebih lanjut berdasarkan analisis Produk hasil unjuk kerja guru terkait kemampuannya dalam 

membuat Silabus   yaitu guru yang kualitasnya sangat baik 51 %, yang kualitasnya baik 27 %, yang 

kualitasnya cukup 13%, yang kualitasnya kurang  7%, yang kualitasnya sangat kurang  2%. Dan 

berdasarkan analisis Produk hasil unjuk kerja guru terkait kemampuannya dalam membuat rencana 

pelaksanaan pembelajaran yaitu yang kualitasnya sangat baik ada 44 %, yang kualitasnya baik 35%, 

yang kualitasnya cukup 16%, yang kualitasnya kurang  4%, yang kualitasnya sangat kurang  1%. Data 

ini menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam membuat Silabus   sudah cukup merata, walaupun 

masih mungkin untuk ditingkatkan.  

 

Hal ini disebabkan peneliti mengelompokkan peserta berdasarkan mata pelajaran.  Dengan pola yang 

demikian, para guru dapat melakukan diskusi dengan mata pelajaran sejenis sehingga pembahasannya 

lebih fokus. Di samping itu dengan terjadi sharing (tukar pendapat) untuk saling mengisi antar guru 

secara tertib. Pola ini meyebabkan terjadinya pelatihan kolaboratif dan kolaboratif sehingga guru yang 

belum mampu menjadi lebih mampu dan guru yang sudah mampu menjadi lebih mampu, juga ada 

tanggung jawab bersama agar semua anggota kelompok mempunyai kemampuan yang sama. 

 

Walapun demikian berdasarkan data yang ada masih ada guru yang aktivitas dalam mengikuti kegitan 

masih rendah, masih ada guru yang belum mampu membuat Silabus   yang tepat, khususnya dalam 

menformulasikan urutan indicator dan tujuan pembelajaran, serta langkah-langkah pembelajaran 

masih terjadi perbedaan pandangan di antara mereka. Mereka ingin konfirmasi langsung ke pelatih 

tanpak agak sungkan.  

 

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, peneliti melakukan refleksi tindakan dengan 

mengefektifkan penerapan teknik  pelaksanaan supervisi akademik dengan metode Kolaboratif dan 

work shop . Tindakan yang akan dilakukan pada siklus kedua pertemuan ke-3 guna meningkatkan 

aktivitas guru dalam pembinaan, meningkatkan kemampuan guru dalam membuat Silabus    yaitu 

dengan memberi penyadaran betapa pentingnya proses perencanaan dalam mensukseskan 

pembelajaran, meningkatkan perhatian guru kepada seluruh guru,  mengelompokkan peserta 

berdasarkan mata pelajaran dan menunjuk salah satu guru untuk menjadi tutor pendamping yang siap 

mendampingi setiap saat. Dengan pola yang demikian, diharapkan para guru dapat melakukan diskusi 

dengan mata pelajaran sejenis sehingga pembahasannya lebih focus serta saat diskusi kelompok selalu 

dimediasi oleh tutor pendamping. Diharapkan dengan pola ini terjadi penyebarluasan dan pemerataan 

kemampuan guru sesama mata pelajaran. 

 

Hasil dan Pembahasan Siklus Kedua Pertemuan Ketiga 

Berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi kegiatan siklus kedua pertemuan kedua peneliti merancang 

kembali siklus pelaksanaan kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, evaluasi dan 
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refleksi yang akan dilakukan pada siklus kedua pertemuan ketiga. Proses perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, evaluasi dan refleksi tergambar pada deskripsi berikut. 

 

Berdasarkan analisis data hasil observasi beberapa pelaksanaan pembinaan pada siklus kedua, 

pertemuan ke-3. Data dalam hal aktivitas mengikuti pelaksanaan. Guru yang sangat baik aktivitasnya 

50,6 %; Guru yang baik aktivitasnya ada  49,4%; Guru yang kurang aktivitasnya 0,0%.  Hal ini terjadi 

karena perhatian dan perilaku mengaktifkan guru saat pembinaan  dalam kelompok baik. 

 

Berdasarkan analisis data hasil angket siklus kedua, pertemuan ke-3. Dalam hal ini proses 

kepemilikan/ keberadaan Silabus   oleh dewan guru terdeskripsikan sebagai berikut; Silabus   hasil 

copi paste Silabus   guru lain  berjumlah 0 guru atau 0%; Silabus   hasil revisi Silabus    guru lain 

berjumlah 2 guru atau 5 %: Silabus   hasil buatan sendiri dengan dibantu guru lain berjumlah 10 guru 

atau 24 %; Silabus   hasil buatan sendiri tanpa bantuan guru lain guru lain berjumlah 30 guru atau 

71%. Data ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah guru yang membuat Silabus   secara mandiri 

sudah  maksimal. Hal ini disebabkan  terjadi karena saat pembinaan terjadi interaksi yang sangat 

intensif antar guru mata pelajaran sejenis. Proses interaksinya terjadi dalam situasi informal disetiap 

waktu dan disetiap kesempatan. Proses interaksinya pun selalu didampingi oleh tutor pendamping.   

 

Lebih lanjut berdasarkan analisis Produk hasil unjuk kerja guru terkait kemampuannya dalam 

membuat Silabus   yaitu guru yang kualitasnya sangat baik 52 %, yang kualitasnya baik 30 %, yang 

kualitasnya cukup 17%, yang kualitasnya kurang  1%, yang kualitasnya sangat kurang  0 %. Dan 

berdasarkan analisis Produk hasil unjuk kerja guru terkait kemampuannya dalam membuat rencana 

pelaksanaan pembelajaran yaitu yang kualitasnya sangat baik ada 44 %, yang kualitasnya baik 35%, 

yang kualitasnya cukup 17%, yang kualitasnya kurang  4%, yang kualitasnya sangat kurang  0%. Data 

ini menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam membuat Silabus   sudah meningkat dan merata.  

 

Hal ini disebabkan peneliti mengelompokkan peserta berdasarkan mata pelajaran dan adanya tutor 

pendamping.  Dengan pola yang demikian, para guru dapat melakukan diskusi dengan mata 

pelajaran sejenis sehingga pembahasannya lebih fokus. Di samping itu dengan adanya tutor 

pendamping yang setiap saat mampu mendampingi proses sharing (tukar pendapat) antar guru dapat 

dilaksanakan kapan pun dan di manapun. Pola ini meyebabkan terjadinya pelatihan kolaboratif dan 

kolaboratif sehingga guru yang belum mampu menjadi lebih mampu dan guru yang sudah mampu 

menjadi lebih mampu, juga muncul tanggung jawab bersama agar semua anggota kelompok 

mempunyai kemampuan sama.. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Dapat disimpulkan bahwa: Pendampingan kolaboratif dan work shop  mampu meningkatkan aktivitas 

guru  dalam pelatihan pembuatan silabus di sekolah dasar binaan kec. Pugung Tahun Pelajaran 

2014/2015. Hal ini dapat dilihat dari data sebagai berikut: Siklus pertama pertemuan ke-1, guru yang 

sangat baik aktivitasnya 23,0 %. guru yang baik aktivitasnya 48,5 %  dan guru yang kurang 

aktivitasnya 30,3%. Siklus pertama pertemuanke-2   guru yang sangat baik aktivitasnya terlihat 33,9 

%. guru yang baik aktivitasnya 42,3%  dan guru yang kurang aktivitasnya 29,8 %. Siklus pertama 

pertemuan ke-3 guru yang sangat baik aktivitasnya terlihat 45,8 %. guru yang baik aktivitasnya 42,9%  

dan guru yang kurang aktivitasnya 29,8%. Siklus kedua pertemuan pertama guru yang sangat baik 

aktivitasnya terlihat 50,0%. guru yang baik aktivitasnya 47,6%  dan guru yang kurang aktivitasnya 

2,4%. Siklus kedua pertemuan kedua motivasi guru selama proses pembelajaran. guru yang sangat 

baik aktivitasnya terlihat 50.6%. guru yang baik aktivitasnya 48.8%  dan guru yang kurang 
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aktivitasnya 0.6%. Siklus kedua pertemuan ketiga guru yang sangat baik aktivitasnya terlihat 50.6%. 

guru yang baik aktivitasnya 49.4%  dan guru yang kurang aktivitasnya 0%. Pendampingan kolaboratif 

dan work shop  mampu meningkatkan jumlah (kuantitas)  pembuatan silabus di sekolah dasar binaan 

kec. Pugung  Tahun Pelajaran 2014/2015.  

 

Hal ini dapat dilihat dari data berikut. Siklus pertama pertemuan ke-1 silabus dan rencana pelaksanaan 

pembebelajaran hasil copi paste berjumlah 30 guru atau 71 %; silabus hasil revisi silabus dari  guru 

lain berjumlah 5 guru atau 12 %: buatan sendiri dengan bantuan  guru lain berjumlah 4 guru atau 

10%; silabus hasil buatan sendiri tanpa bantuan guru lain berjumlah 3 guru atau 7 %.  Siklus pertama 

pertemuan kedua hasil copi paste berjumlah 10 guru atau 24%; silabus hasil revisi silabus  guru lain 

berjumlah 13 guru atau 31 %: silabus hasil copi paste silabus guru lain berjumlah 12 guru atau 29 %; 

silabus hasil copi paste silabus guru lain berjumlah 7 guru atau 17 %.  Siklus pertama pertemuan ke-3 

silabus hasil copi paste berjumlah 3 guru atau 7 %; silabus hasil revisi silabus  guru lain berjumlah 5 

guru atau 12 %: silabus hasil copi paste silabus guru lain berjumlah 13 guru atau 31 %; silabus hasil 

copi paste silabus guru lain berjumlah 21 guru atau 50 %.  Siklus kedua  pertemuan ke-1 silabus hasil 

copi paste berjumlah 2 guru atau 5%; silabus hasil revisi silabus  guru lain berjumlah 3 guru atau 7 %: 

silabus hasil copi paste silabus guru lain berjumlah 7 guru atau 17%; silabus hasil copi paste silabus 

guru lain berjumlah 30 guru atau 71 %. Siklus kedua pertemuan ke-2 silabus hasil copi paste 

berjumlah 1 guru atau 2%; silabus hasil revisi silabus  guru lain berjumlah 2 guru atau 5 %: silabus 

hasil copi paste silabus guru lain berjumlah 9 guru atau 21%; silabus hasil copi paste silabus guru lain 

berjumlah 30 guru atau 71 %.  Siklus kedua pertemuan ke-3 silabus hasil copi paste berjumlah 0 guru 

atau 0%; silabus hasil revisi silabus  guru lain berjumlah 2 guru atau 5 %: silabus hasil copi paste 

silabus guru lain berjumlah 10 guru atau 24%; silabus hasil copi paste silabus guru lain berjumlah 30 

guru atau 71 %.  Pendampingan kolaboratif dan work shop  mampu meningkatkan jumlah (kuantitas)  

pembuatan silabus di sekolah dasar binaan kec. Pugung  Tahun Pelajaran 2014/2015. Hal ini dapat 

dilihat dari data berikut Siklus pertama pertemuan ke-1 guru yang kualitas sangat baik ada  21 % 

guru, yang kualitasnya baik 26 % guru, yang kualitasnya cukup 29% guru, yang kualitasnya kurang  

19% guru, yang kualitasnya sangat kurang  ada 5%. Siklus pertama pertemuan ke-2 yang kualitasnya 

sangat baik ada  27 %, yang kualitasnya baik 25 %, yang kualitasnya cukup 25%, yang kualitasnya 

kurang  19%, yang kualitasnya sangat kurang  4%. Siklus pertama pertemuan ke-3 silabus yang 

kualitasnya sangat baik ada  47 %, yang kualitasnya baik 18 %, yang kualitasnya cukup 17%, yang 

kualitasnya kurang  14%, yang kualitasnya sangat kurang  4%. Siklus kedua pertemuan ke-1 seluruh 

unsur silabus yang kualitasnya sangat baik ada  47 %, yang kualitasnya baik 18 %, yang kualitasnya 

cukup 17%, yang kualitasnya kurang  14%, yang kualitasnya sangat kurang  4%. Siklus kedua 

pertemuan ke-2 seluruh unsur silabus yang kualitasnya sangat baik 52 %, yang kualitasnya baik 27 %, 

yang kualitasnya cukup 14%, yang kualitasnya kurang  4%, yang kualitasnya sangat kurang  0 %. 

Siklus kedua pertemuan ke-3  silabus yang kualitasnya sangat baik 52 %, yang kualitasnya baik 30 %, 

yang kualitasnya cukup 17%, yang kualitasnya kurang  1%, yang kualitasnya sangat kurang  0 %. 

 

Saran 

Saran beberapa hal: Pengawas hendaknya melakukan tindakan klinis untuk mengetahui beberapa 

kelemahan guru dalam membuat silabus; Pengawas hendaknya dalam meberikan pembinaan materi, 

metode dan tekniknya disesuaikan dengan kebutuhan guru; Penggunaan metode pendampingan 

kolaboratif dan brain storming dapat digunakan untuk membina guru dalam membuat silabus. Model 

pembinaan akan lebih berhasil jika guru dikelompokkan sesua mata pelajaran sejenis; Model 

pembinaan akan lebih bnerhasil jika saat pembinaan dalam kelompok mata pelajaran ditunjuk seorang 

tutor pendamping yang berasal dari peserta. 

 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 10 │ OKTOBER 2022 │    ISSN : 2620-9748              101 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Kementerian Pendidikan Nasional. (2009).  Standar Nasional Pendidikan. Jakarta 

________. 2007.  Standar Proses. Jakarta 

Sahertian . 2011. Supervisi Akademik, Pusbangtendik, Jakarta 

Sujana, Nana 2011. Buku Kerja Pengawas. BPSDM PMPTK. Jakarta 

Udin S. Winataputra,dkk, 2002. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta. Universitas Terbuka 

Wardani. IG.AK 2008. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta. Universitas. Terbuka 

 

Nandrawati,A.S.S.Pd. 

Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung 

 

 

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 10 │ OKTOBER 2022 │    ISSN : 2620-9748              102 

 

IMPLEMENTATION OF ACADEMIC SUPERVISION USING CLINICAL 

METHODS AND THINK PAIR SHARE (TPS) TO IMPROVE 

TEACHERS' ABILITY IN MAKING RPP AT THE DEVELOPED STATE 

ELEMENTARY SCHOOL IN GUNUNG ALIP DISTRICT 

T.P. 2015/2016 

 

PELAKSANAAN SUPERVISI AKADEMIK DENGAN METODE KLINIK  

DAN THINK PAIR SHARE (TPS) UNTUK MENINGKATKAN 

KEMAMPUAN GURU  DALAM MEMBUAT RPP PADA SEKOLAH  

DASAR NEGERI BINAAN DI KECAMATAN GUNUNG ALIP 

T. P. 2015/2016 
 

Drs. Suwardi 
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ABSTRACT 

The purpose of this research; (1) To improve the ability of teachers in developing lesson plans; (2) To improve 

the quality of lesson plans; and (3) To improve the quality of education in the target schools. The research data 

shows that in the first cycle of the 1st meeting of the teacher's lesson plans, the results of copy pasting the RPP 

of other teachers amounted to 30 teachers or 71%; The teacher's RPP results from the revision of the other 

teachers' RPP are 5 teachers or 12%: the teacher's self-made RPP with the help of other teachers is 4 teachers 

or 10%; The self-made lesson plans without the help of other teachers are 3 teachers or 7%. The quality of the 

teacher-made lesson plans is very good quality 21%, good quality or 26%, sufficient quality or 29%, poor 

quality or 19%, very poor quality 5%. The second cycle of the 3rd meeting of the teacher's RPP results from 

copy pasting the RPP of other teachers totaling 0 teachers or 0%; The teacher's RPP that was revised by 

another teacher was 2 teachers or 5%: the teacher's lesson plan made by himself with the help of other teachers 

was 10 teachers or 24%; The self-made teacher's lesson plans without the help of other teachers are 30 teachers 

or 71%. The quality of the teacher-made lesson plans are 52% very good quality, 30% good quality, 17% 

sufficient quality, 1% less quality, 0% very poor quality. 

Key Word: Academic Supervision, Clinic, Think Pair Share, RPP 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan; (1) Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan rencana 

pelaksanaan pembelajaran;(2) Untuk meningkatkan kualitas RPP; dan (3) Untuk meningkatkan mutu pendidikan 

di sekolah-sekolah binaan.  Data penelitian menunjukkan bahwa pada Siklus pertama pertemuan ke-1  RPP guru 

hasil copi paste RPP guru lain berjumlah 30 guru atau 71%; RPP guru hasil revisi  RPP  guru lain berjumlah 5  

guru atau 12 %: RPP guru hasil buatan sendiri dengan dibantu guru lain berjumlah 4 guru atau 10 %; RPP hasil 

buatan sendiri tanpa bantuan guru lain guru lain berjumlah 3 guru atau 7%.  Kualitas  RPP buatan guru yaitu 

kualitasnya sangat baik 21 %, yang kualitasnya baik atau  26 %, yang kualitasnya cukup atau 29%, yang 

kualitasnya kurang  atau 19%, yang kualitasnya sangat kurang  5%.  Siklus kedua pertemuan ke-3 RPP guru 

hasil copi paste RPP guru lain  berjumlah 0 guru atau 0%; RPP guru  hasil revisi  RPP  guru lain berjumlah 2 

guru atau 5 %: RPP guru hasil buatan sendiri dengan dibantu guru lain berjumlah 10 guru atau 24 %; RPP guru 

hasil buatan sendiri tanpa bantuan guru lain guru lain berjumlah 30 guru atau 71 %.  Kualitas  RPP buatan guru  

yaitu  yang kualitasnya sangat baik 52 %, yang kualitasnya baik 30 %, yang kualitasnya cukup 17%, yang 

kualitasnya kurang  1%, yang kualitasnya sangat kurang 0 %.  

Kata Kunci: Supervisi Akademik, Klinik, Think Pair Share, RPP 
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Latar Belakang Masalah 

Abad ini, abad ke-21, kehidupan masyarakat dunia semakin mengglobal. Jarak antar wilayah atau pun 

negara semakin dekat. Saling pengaruh antar budaya dan kebiasaan semakin tak terhindarkan. 

Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin ketat. Demikian halnya keadaan yang menerpa 

peserta didik di sekolah kita.  Setiap peserta didik dihadapkan pada situasi kehidupan yang  kompleks,  

penuh dengan tekanan, paradoks dan ketidakmenentuan. Dalam konstelasi kehidupan tersebut setiap 

peserta didik memerlukan berbagai kompetensi hidup untuk berkembang  secara efektif, produktif dan 

bermartabat serta bermaslahat bagi diri sendiri dan lingkungannya. 

 

Saat yang sama Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 telah 

menggariskan bahwa tujuan Masional Pendidikan adalah   berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Untuk menjawab dua fenomena di atas maka perbaikan  mutu   pendidikan di Indonesia adalah hal 

niscaya untuk  dilakukan. Perbaikan  mutu   pendidikan ini dilakukan tidak hanya di  semua jenis 

pendidikan seperti pendidkan umum, pendidikan kejuruan dan pendidikan khusus,  tetapi juga 

hendaknya dilakukan  di semua jenjang pendidikan, seperti jenjang  pendidikan tinggi, jenjang 

pendidikan menengah, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan pra sekolah atau pendididkan 

anak usia ini yang disebut Paud. 

 

Perbaikan mutu pendidikan pada  jenis dan jenjang pendidikan yang dimaksud adalah perbaikan di 

semua komponen yang terkait dengan pendidikan seperti  komponen kurikulum sekolah komponen 

sarana prasarana sekolah, komponen pengelolaan sekolah, komponen pembiayaan sekolah, komponen 

tenaga pendidik berupa peningkatan kompetensi guru agar guru betul-betul menjadi tenaga pendidik 

profesional. 

 

Pendidik professional mempunyai tugas  mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Tugas tersebut akan dapat diemban guru jika guru 

mempunyai kemampuan merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevalausi 

pembelajaran, dan melaksanakan tindak lanjut hasil pembelajaran.  

 

Di antara beberapa kemampuan guru tersebut hal yang tidak kalah penting adalah kemampuan dalam 

merencanakan pembelajaran. Kemampuan ini menjadi hal yang penting karena jika perencanaan salah 

maka dapat dipastikan bahwa pelaksanaan, evalausi, dan tindak lanjutnya menjadi salah. 

 

Salah satu pelaksanaan yang termasuk dalam pelaksanaan perencanaan pembelajaran adalah 

pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian  dengan 

kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu rencana 

pelaksanaan pembelajaran  hendaknya  disusun oleh guru pada satuan pendidikan untuk 

memungkinkan penyesuaian program pembelajaran  dengan karakater siswa, kelas dan guru yang 

bersangkutan serta kebutuhan dan potensi yang ada di sekolah. 

 

Rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik adalah RPP  yang mampu  mengarahkan pelaksanaan 

belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD, RPP yang lengkap dan sistematis sehingga  
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pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, meningkatkan 

aktivitas peserta didik untuk berpartisipasi aktif; RPP yang memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik; RPP yang disusun untuk setiap KD. 

 

Namun berdasarkan hasil-hasil kepengawasan pada tahun sebelumnya ditemukan beberapa hal terkait 

dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai berikut: (1) Beberapa guru tidak memiliki 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); (2) Sebagian besar dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) guru hasil copi paste; (3) Ada beberapa guru yang sudah membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) namun masih dijumpai banyak kesalahan antara lain: kesalahan dalam pengembangan 

indicator capaian kompetensi; kesalahan dalam hal penyusunan langkah pembelajaran. Dalam hal ini belum 

menggambarkan pelaksanaan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi; (4) Ada beberapa guru yang RPP hanya 

diganti tahun saja. 

 

Berdasarkan hal-hal di atas, maka peneliti berupaya meningkatkan kemampuan guru dalam membuat 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) melalui pelaksanaan supervisi akademik dengan metode Klinik 

dan Think Pair Share (TPS). 

 

Rumusan Masalah 

Dari identifikasi dan analisis masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah: “Apakah dengan 

melaksanakan Supervisi  Klinik dan Think Pair Share (TPS) dapat meningkatkan kemampuan guru 

binaan dalam membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)? 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); Untuk meningkatkan kualitas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) di sekolah-sekolah binaan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah binaan 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Rencana pelakasanaan pembelajaran yang biasa disingkat, berdasarkan hasil klinik RPP harus dususun 

guru sebelum guru melaksanan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran ini berisi 

seperangkat rencana pelaksanaan yang diharapakan dilaksanakan peserta didik dan guru. Rencana 

pelaksanaan tersebut terdiri dari pelaksanaan pendahuluan, pelaksanaan inti, dan pelaksanaan penutup.  

Rencana pelaksanaan pembelajaran ini dimaksudkan  untuk mengarahkan pelaksanaan belajar peserta 

didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar.  

 

Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran secara 

lengkap dan sistematis. Rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya berisi pelaksanaan yang 

memungkinkan  pelaksanaan pembelajarannya berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, meaktivitas peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup 

bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. 

 

Pelaksanaan supervisi akademik dengan metode Klinik adalah salah satu pendekatan dan atau metode  

kepengawasan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non–direktif menjadi pendekatan baru. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua (1991) klinik adalah (1) bagian dari rumah sakit 

atau lembaga kesehatan tempat sesorang berobat atau memperoleh advice medis serta tempat 

mahasiswa kedokteran mengadakan pengamatan terhadap kasus-kasus penyakit kusus yang diderita 
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pasien; (2) Balai pengobatan khusus; (3) Organisasi kesehtan yang bergerak di bidang penyediaan 

pelayanan kesehatan curatif (diagnosis dan pengobatan) 

 

Dari arti kamus di atas dapat dikatakan bahwa klinik adalah istilah bidang rumah sakit dan kedokteran 

tempat seseorang untuk memperoleh pengobatan dan saran-saran agar lebih cepat sembuh dari 

penyakitnya. Di samping itu, klinik juga berarti kegiatan pelayanan pencegahan, dan pengobatan 

berdasarkan langkah diagnosis. 

 

Istilah Klinik kalau diadopsi dalam bidang pendidikan khususnya kegiatan pendampingan terhadap 

guru,  Klinik berarti kegiatan untuk mengobati penyakit (ketidakmampuan) guru dalam mengerjakan 

sesuatu berdasarkan hasil diagnosis ( analisis) jenis penyakit (ketidakmampuan) tim pengembang 

sekolah tersebut. Dengan demikian diharapkan jenis perlakuan yang diberikan sesuai dengan jenis 

ketidakmampuannya. 

 

Pada pendekatan ini baik pengawas maupun guru bersama-sama, dan bersepakat untuk menetapkan 

struktur, proses serta kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi 

guru. Jadi pengawas memposisikan dirinya sebagai posisi yang setara dengan posisi guru. Perilaku 

pengawas adalah sebagai berikut: menyajikan, menjelaskan, mendengarkan, memecahkan masalah, 

dan negosiasi (Sahertian, 2000). 

 

Dari pendapat Sahertian di atas dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan supervisi akademik dengan 

metode Klinik adalah salah satu pendekatan dan atau metode  kepengawasan yang memadukan cara 

pendekatan yang bersifat pengarahan  dan mendengarkan. Pada pendekatan ini baik pengawas 

maupun guru saling memberi dan menrima tentang penyelesaian suatu hal. Mereka duduk bersama, 

dan bersepakat untuk menetapkan struktur, proses serta kriteria dalam melaksanakan proses 

percakapan terhadap masalah yang dihadapi guru. Jadi pengawas memposisikan dirinya sebagai posisi 

yang setara dengan posisi guru. Perilaku pengawas adalah sebagai berikut: menyajikan, menjelaskan, 

mendengarkan, memecahkan masalah, dan negosiasi. 

 

Metode   pembelajaran kooperatif tipe TPS adalah salah satu dari Metode  pembelajaran kooperatif 

dimana peserta berinteraksi dengan seorang pasangannya dan kemudian berdiskusi untuk berbagi 

berbagai informasi. Metode   ini dilakukan untuk mengefektifkan pembagian informasi secara efesien. 

Menurut Arends (dalam Komalasari 2010) menyatakan bahwa, “think-pair-share merupakan suatu 

cara yang efektif untuk membuat variasi suasana diskusi kelas”. 

 

Menurut Frank Lyman (Riyanto, 2009) menyatakan bahwa, “Thinking (berpikir): beri kesempatan 

peserta untuk mencari  jawaban tugas secara mandiri. Pairing (berpasangan): bertukar pikiran dengan 

teman sebangku. Sharing (berbagi): berdiskusi dengan pasangan lain (menjadi 4 peserta)”. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian tindakan sekolah ini dilaksanakan di  SDN 1 Sukaraja, SDN2 Kedaloman, SDN 2 

Wayhalom, SDN3 Ciherang, Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus, Semester Genap T.P. 2015/2016. 

Adapun jumlah sasaran atau subjek penelitian setiap sekolah empat guru, jadi jumlah seluruhnya ada 

enambelas guru. 

 

Penelitian ini berlangsung selama dua  siklus yang masing-masing siklus terdiri dari tiga pertemuan. 

Waktu penelitian selama   3 bulan, yaitu  bulan Januari, Februari, Maret 2016 . Waktu tersebut 

digunakan untuk proses rancangan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pelaporan hasil penelitian. 
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Pelaksanaan rancangan penelitian; menyusun rancangan penelitian, menyusun deskriptor, menyusun 

alat perekam data. Pelaksanaan pelaksanaan adalah; refleksi, perencanaan pelaksanaan supervisi 

akademik dengan metode Pendampingan, pemberian perlakuan, observasi dan refleksi. Pelaksanaan 

pelaporan; pembuatan sistematika, pembuatan draft, dan revisi dan finalisasi.  

 

Prosedur penelitian ini menggunakan prosedur penelitian tindakan sekolah atau PTS. Rancangan 

pelaksanaan penelitian tindakan sekolah ini terdiri dua siklus. Siklus pertama  tiga kali pertemuan dan 

siklus kedua tiga kali pertemun. Setiap pertemuan dilakukan pelaksanaan refleksi (reflection), 

perencanaan(planing), pelaksanaan (action) , dan observasi (observasing).   

 

Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian tindakan sekolah ini dilakukan dengan cara obervasi atau 

pengamatan terhadap proses pelaksanaan pembinaan, angket dan penialiaian portopolio. Observasi 

dilakukan pada saat pelaksanaan  pembinaan berlangsung. Angket dilakukan pada akhir pelaksanaan. 

Portofolio dilakukan setelah pelaksanaan selesai. 

 

Angket diberikan setelah peserta selesai melakukan pelaksanaan pebinaan pada setiap siklus. Angket 

ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan kemampuan peserta dalam membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Indikator-indikator pertanyaan dalam angket, yaitu: (1) Apakah 

Rencana pelaksaan pembelajaran yang Anda miliki adaah hasil copi paste? ;(2) Apakah Rencana 

pelaksaan pembelajaran yang Anda miliki adalah hasil revisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) milik orang lain; (3) Apakah Rencana pelaksaan pembelajaran yang Anda miliki adalah hasil 

buatan Anda sendiri dengan dibantu orang lain; (4)  Apakah Rencana pelaksaan pembelajaran yang 

Anda miliki adalah hasil buatan Anda sendiri tanpa bantuan orang lain. 

 

Portofolio yang dimaksud di sini adalah hasil kerja peserta. Dalam hal ini, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) guru.  

 

Teknik Analisis Data 

Data-data dalam peneltian ini adalah data-data yang bersifat deskriptif kualitatif, artinya hanya 

menggambarkan keadaan atau posisi suatu hal. Adapun teknik analisis datanya adalah menjumlahkan 

dan merata-ratakan perolehan dari setiap indikator-indikator yang ada pada instrumen. Setelah rerata, 

jumlah, dan presentase di dapatkan lalu dimaknai setiap posisi dari kualitas perolehan setiap indikator. 

Pemaknaan kualitas perolehan setiap indikator  disesuaikan dengan makna-makna secara kualitatif  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian tindakan sekolah ini memerlukan waktu  selama tiga bulan yaitu bulan Januari, Februari 

dan Maret Tahun 2016. Waktu tersebut digunakan untuk  proses perencanaa, pelaksanaan, penulisan 

laporan. Jumlah siklus pada penelitian ini terdiri dari  dua siklus yang masing-masing siklus terdiri 

tiga kali pertemuan.   Siklus pertama pertemuan ke-1 dilaksanakan Pekan ke-2 Januari 2016, Siklus 

pertama pertemuan ke-2 dilaksanakan Pekan ke-3 Januari 2016. Siklus pertama pertemuan ke-3  

dilaksanakan pada Pekan ke-4 Januari 2016, Siklus kedua pertemuan ke-1 Pekan ke- 1 Februari 2016. 

Siklus kedua pertemuan ke-2 dilaksanakan Pekan ke- 2 Februari 2016, Siklus kedua pertemuan ke-2 

dilaksanakan pada Pekan ke- 3 Februari 2016.  

  

Berdasarkan analisis data hasil observasi beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pembinaan pada 

siklus pertama, pertemuan ke-1. Kelemahan yang dimaksud yaitu dalam hal aktivitas mengikuti 

pelaksanaan.  Guru yang sangat baik aktivitasnya ada 23%; Guru yang baik aktivitasnya ada 
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48,5%; Guru yang kurang aktivitasnya 30,3%.  Hal ini terjadi karena guru belum menyadari 

pentingnya perencanaan dalam menyukseskan dan memudahkan pembelajaran. Lemahnya aktivitas 

beberapa guru juga disebabkan jumlah peserta terlalu besar, dan peserta tidak dikelompokkan 

sehingga masih banyak peserta yang kurang memperhatikan dan  kurang aktif saat pembinaan 

pelaksanaan. 

 

Berdasarkan analisis data hasil angket beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pembinaan pada siklus 

pertama, pertemuan ke-1. Kelemahan yang dimaksud yaitu dalam hal kemampuan guru dalam 

membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dalam hal ini proses kepemilikan/ keberadaan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) oleh dewan guru terdeskripsikan sebagai berikut; Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) hasil copi paste Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP guru lain 

berjumlah 30 guru atau 71%; Rencana Pelaksanaan Pembelajaran rencana pelaksanaan 

pembebelajaran hasil revisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP  guru lain berjumlah 5  guru atau 

12 %: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran rencana pelaksanaan pembebelajaran hasil buatan sendiri 

dengan dibantu guru lain berjumlah 4 guru atau 10 %; Rencana Pelaksanaan Pembelajaran rencana 

pelaksanaan pembebelajaran hasil buatan sendiri tanpa bantuan guru lain guru lain berjumlah 3 guru 

atau 7 %. Hal ini terjadi karena kemampuan guru menganalisis ranah kompetensi yang pada 

kompetensi dasar dan konteks serta karakter siswa masih rendah. Lemahnya kemampuan guru dalam 

menganalisis ranah kompetensi pada kompetensi dasar disebabkan guru kurang maksimal dalam 

mengikuti pelaksanaan overview tentang topic. Kekurangmaksimalan ini disebabkan jumlah peserta 

yang terlalu besar. 

 

Lebih lanjut berdasarkan analisis portofolio hasil unjuk kerja guru terkait kemampuannya dalam 

membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yaitu guru yang kualitasnya sangat baik 21 %, 

yang kualitasnya baik atau  26 %, yang kualitasnya cukup atau 29%, yang kualitasnya kurang  atau 

19%, yang kualitasnya sangat kurang  5%. Dan berdasarkan analisis portofolio hasil unjuk kerja guru 

terkait kemampuannya dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu yang kualitasnya 

sangat baik ada 22 %, yang kualitasnya baik 24%, yang kualitasnya cukup 25%, yang kualitasnya 

kurang  17%, yang kualitasnya sangat kurang  8%. Data ini menunjukkan bahwa kemampuan guru 

dalam membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) belum merata.  

 

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, peneliti melakukan refleksi tindakan dengan 

mengefektifkan penerapan teknik  pelaksanaan supervisi akademik dengan metode Klinik dan Think 

Pair Share (TPS). Tindakan yang akan dilakukan pada sikus pertama pertemuan ke-2 guna 

meningkatkan aktivitas guru dalam pembinaan, kemampuan guru dalam membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  yaitu dengan   memberikan penyadaran betapa pentingnya 

perencanaan pembelajaran dalam menyukseskan dan mempermudah proses pemebalajaran serta 

mengelompokkan peserta menjadi beberapa kelompok, meningkatkan perhatian peserta dengan 

berkeliling ke setiap kelompok, dan mengaktifkan kelompok dengan memberi mereka pekerjaan yang 

harus diselesaikan secara kelompok. 

 

Berdasarkan analisis data hasil observasi beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pembinaan pada 

siklus pertama, pertemuan ke-2. Kelemahan yang dimaksud yaitu dalam hal aktivitas mengikuti 

pelaksanaan. Guru yang sangat baik aktivitasnya ada 57 atau 33,9%; Guru yang baik aktivitasnya ada 

71 atau 42,3%; Guru yang kurang aktivitasnya 50 atau 29,8%.  Hal ini terjadi karena pelatih kurang 

perhatian dan guru kurang mengaktifkan guru saat pembinaan  dalam kelompok. 
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Berdasarkan analisis data hasil angket beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pembinaan pada siklus 

pertama, pertemuan ke-2. Kelemahan yang dimaksud yaitu dalam hal kemampuan guru dalam 

membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).  Dalam hal ini proses kepemilikan/ keberadaan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) oleh dewan guru terdeskripsikan sebagai berikut; Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) hasil copi paste Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP guru lain 

berjumlah 10 guru atau 24%; Rencana Pelaksanaan Pembelajaran rencana pelaksanaan 

pembebelajaran hasil revisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP  guru lain berjumlah 13 guru 

atau 31 %: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran rencana pelaksanaan pembebelajaran hasil buatan 

sendiri dengan dibantu guru lain berjumlah 12 guru atau 29 %; Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

rencana pelaksanaan pembebelajaran hasil buatan sendiri tanpa bantuan guru lain guru lain berjumlah 

7 guru atau 17 %. Data ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah guru yang membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran RPP secara mandiri belum maksimal. Hal ini disebabkan  terjadi karena 

saat pembinaan terjadi interaksi yang belum intensif antar guru mata pelajaran sejenis 

 

Lebih lanjut berdasarkan analisis portofolio hasil unjuk kerja guru terkait kemampuannya dalam 

membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yaitu guru yang kualitasnya sangat baik 27 %, 

yang kualitasnya baik 25 %, yang kualitasnya cukup 25%, yang kualitasnya kurang  19%, yang 

kualitasnya sangat kurang  4%. Dan berdasarkan analisis portofolio hasil unjuk kerja guru terkait 

kemampuannya dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu yang kualitasnya sangat 

baik ada 29 %, yang kualitasnya baik 18%, yang kualitasnya cukup 19%, yang kualitasnya kurang  

16%, yang kualitasnya sangat kurang  6%. Data ini menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam 

membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) belum merata.  

 

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, peneliti melakukan refleksi tindakan dengan 

mengefektifkan penerapan teknik  pelaksanaan supervisi akademik dengan metode Klinik dan Think 

Pair Share (TPS). Tindakan yang akan dilakukan pada siklus pertama pertemuan ke-3 guna 

meningkatkan aktivitas guru dalam pembinaan, meningkatkan kemampuan guru dalam membuat 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  yaitu dengan memberi penyadaran betapa pentingnya 

proses perencanaan dalam mensukseskan pembelajaran, meningkatkan perhatian guru kepada seluruh 

guru, berkeliling ke semua kelompok untuk lebih mengaktifkan guru, di samping itu peneliti juga 

mengelompokkan peserta berdasarkan rumpun atau kelompok mata pelajaran dan heterogenitas 

kemampuan. Dengan pola yang demikian, diharapkan para guru dapat melakukan diskusi dengan 

mata pelajaran serumpun sehingga pembahasannya lebih fokus. Di samping itu dengan anggota 

kelompok bersifat heterogen secara kemampuan menyebabkan  terjadi sharing (tukar pendapat) untuk 

saling mengisi antar guru. Diharapkan dengan pola ini guru yang belum mampu menjadi lebih mampu 

dan guru yang sudah mampu menjadi lebih mampu. 

 

Berdasarkan analisis data hasil observasi beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pembinaan pada 

siklus pertama, pertemuan ke-3. Kelemahan yang dimaksud yaitu dalam hal aktivitas mengikuti 

pelaksanaan. Guru yang sangat baik aktivitasnya ada 45,8%; Guru yang baik aktivitasnya ada 42,9%; 

Guru yang kurang aktivitasnya 29,8%.  Hal ini terjadi karena pelatih kurang perhatian dan guru 

kurang mengaktifkan guru saat pembinaan  dalam kelompok. 

 

Berdasarkan analisis data hasil angket beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pembinaan pada siklus 

pertama, pertemuan ke-3. Kelemahan yang dimaksud yaitu dalam hal kemampuan guru dalam 

membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).  Dalam hal ini proses kepemilikan/ 

keberadaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) oleh dewan guru terdeskripsikan sebagai 

berikut; Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) hasil copi paste Rencana Pelaksanaan 
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Pembelajaran RPP guru lain berjumlah 3 guru atau 7%; Rencana Pelaksanaan Pembelajaran rencana 

pelaksanaan pembebelajaran hasil revisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP  guru lain 

berjumlah 5 guru atau 12 %: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran rencana pelaksanaan 

pembebelajaran hasil buatan sendiri dengan dibantu guru lain berjumlah 13 guru atau 31 %; Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran rencana pelaksanaan pembebelajaran hasil buatan sendiri tanpa bantuan 

guru lain guru lain berjumlah 21 guru atau 50 %. Data ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah 

guru yang membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP secara mandiri belum maksimal. Hal ini 

disebabkan  terjadi karena saat pembinaan terjadi interaksi yang belum intensif antar guru mata 

pelajaran sejenis 

 

Lebih lanjut berdasarkan analisis portofolio hasil unjuk kerja guru terkait kemampuannya dalam 

membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yaitu guru yang kualitasnya sangat baik 47 %, 

yang kualitasnya baik 18%, yang kualitasnya cukup 17%, yang kualitasnya kurang  14%, yang 

kualitasnya sangat kurang  4%.  

 

Berdasarkan analisis portofolio hasil unjuk kerja guru terkait kemampuannya dalam membuat rencana 

pelaksanaan pembelajaran yaitu yang kualitasnya sangat baik ada 38 %, yang kualitasnya baik 26%, 

yang kualitasnya cukup 14%, yang kualitasnya kurang  9%, yang kualitasnya sangat kurang  4%. Data 

ini menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

belum merata.  

 

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, peneliti melakukan refleksi tindakan dengan 

mengefektifkan penerapan teknik  pelaksanaan supervisi akademik dengan metode Klinik dan Think 

Pair Share (TPS). Tindakan yang akan dilakukan pada siklus kedua pertemuan ke-1 guna 

meningkatkan aktivitas guru dalam pembinaan, meningkatkan kemampuan guru dalam membuat 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  yaitu dengan memberi penyadaran betapa pentingnya 

proses perencanaan dalam mensukseskan pembelajaran, meningkatkan perhatian guru kepada seluruh 

guru, berkeliling ke semua kelompok untuk lebih mengaktifkan guru, di samping itu peneliti juga 

mengelompokkan peserta berdasarkan rumpun atau kelompok mata pelajaran dan menunjuk satu tutor 

pendamping untuk memediasi pelaksanaan diskusi kolaborasi keompok. Dengan pola yang demikian, 

diharapkan para guru dapat melakukan diskusi dengan mata pelajaran serumpun sehingga 

pembahasannya lebih fokus. Di samping itu,   terjadi sharing (tukar pendapat) untuk saling mengisi 

antar guru yang proses tukar pendampatnya di mediasi oleh satu tutor pendamping. Diharapkan 

dengan pola ini terjadi penyebarluasan dan pemerataan kemampuan guru. 

 

Berdasarkan analisis data hasil observasi beberapa pelaksanaan pembinaan pada siklus kedua, 

pertemuan ke-1. Data dalam hal aktivitas mengikuti pelaksanaan. Guru yang sangat baik aktivitasnya 

ada 50 %; Guru yang baik aktivitasnya ada 47,6%; Guru yang kurang aktivitasnya 2,4%.  Hal ini 

terjadi karena perhatian dan perilaku mengaktifkan guru saat pembinaan  dalam kelompok sangat 

baik. Berdasarkan analisis data hasil angket siklus kedua, pertemuan ke-1 Dalam hal ini proses 

kepemilikan/ keberadaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) oleh dewan guru terdeskripsikan 

sebagai berikut; Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) hasil copi paste Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran RPP guru lain  berjumlah 2 guru atau 5%; Rencana Pelaksanaan Pembelajaran rencana 

pelaksanaan pembebelajaran hasil revisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP  guru lain 

berjumlah 3 guru atau 7 %: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran rencana pelaksanaan pembebelajaran 

hasil buatan sendiri dengan dibantu guru lain berjumlah 7 guru atau 17 %; Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran rencana pelaksanaan pembebelajaran hasil buatan sendiri tanpa bantuan guru lain guru 

lain berjumlah 30 guru atau 71 %. Data ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah guru yang 
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membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP secara mandiri sudah  maksimal. Hal ini 

disebabkan  terjadi karena saat pembinaan terjadi interaksi yang sangat intensif antar guru mata 

pelajaran sejenis.   

 

Lebih lanjut berdasarkan analisis portofolio hasil unjuk kerja guru terkait kemampuannya dalam 

membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yaitu guru yang kualitasnya sangat baik 51 %, 

yang kualitasnya baik 27 %, yang kualitasnya cukup 13%, yang kualitasnya kurang  7%, yang 

kualitasnya sangat kurang  2%. Dan berdasarkan analisis portofolio hasil unjuk kerja guru terkait 

kemampuannya dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu yang kualitasnya sangat 

baik ada 39 %, yang kualitasnya baik 29%, yang kualitasnya cukup 12%, yang kualitasnya kurang  

6%, yang kualitasnya sangat kurang  2%. Data ini menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam 

membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sudah merata.  

 

Hal ini disebabkan peneliti mengelompokkan peserta berdasarkan rumpun mata pelajaran dan 

adanya tutor pendamping.  Dengan pola yang demikian, para guru dapat melakukan diskusi dengan 

mata pelajaran serumpun sehingga pembahasannya lebih fokus. Di samping itu dengan terjadi 

sharing (tukar pendapat) untuk saling mengisi antar guru secara tertib. Pola ini meyebabkan 

terjadinya pelatihan kooperatif sehingga guru yang belum mampu menjadi lebih mampu dan guru 

yang sudah mampu menjadi lebih mampu, juga ada tanggung jawab bersama agar semua anggota 

kelompok mempunyai kemampuan yang sama. 

 

Walapun demikian berdasarkan data yang ada masih ada beberapa guru yang aktivitas dalam 

mengikuti kegitan masih rendah, masih ada guru yang belum mampu membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang tepat, khususnya dalam menformulasikan urutan indicator dan tujuan 

pembelajaran, serta langkah-langkah pembelajaran masih terjadi perbedaan pandangan. Hal ini 

disebabkan karena guru-guru tersebut berasal dari mata pelajaran yang berbeda, ternyata setiap mata 

pelajaran mempunyai cirri khas tertentu, walaupun satu rumpun. 

 

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, peneliti melakukan refleksi tindakan dengan 

mengefektifkan penerapan teknik  pelaksanaan supervisi akademik dengan metode Klinik dan Think 

Pair Share (TPS). Tindakan yang akan dilakukan pada siklus kedua pertemuan ke-2 guna 

meningkatkan aktivitas guru dalam pembinaan, meningkatkan kemampuan guru dalam membuat 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  yaitu dengan memberi penyadaran betapa pentingnya 

proses perencanaan dalam mensukseskan pembelajaran, meningkatkan perhatian guru kepada seluruh 

guru, berkeliling ke semua kelompok untuk lebih mengaktifkan guru, di samping itu peneliti juga 

mengelompokkan peserta berdasarkan mata pelajaran. Dengan pola yang demikian, diharapkan para 

guru dapat melakukan diskusi dengan mata pelajaran sejenis sehingga pembahasannya lebih fokus. Di 

samping itu,   terjadi sharing (tukar pendapat) untuk saling mengisi antar guru. Diharapkan dengan 

pola ini terjadi penyebarluasan dan pemerataan kemampuan guru sesame mata pelajaran. 

 

Berdasarkan analisis data hasil observasi beberapa pelaksanaan pembinaan pada siklus kedua, 

pertemuan ke-2. Data dalam hal aktivitas mengikuti pelaksanaan.  Guru yang sangat baik aktivitasnya 

50,6 %; Guru yang baik aktivitasnya ada  48,8%; Guru yang kurang aktivitasnya 0,6%.  Hal ini terjadi 

karena perhatian dan perilaku mengaktifkan guru saat pembinaan  dalam kelompok mata pelajaran 

cukup  baik,tetapi masih ada peserta yang tanpak cangggung, peserta tersebut belum berani 

menanyakan dengan terbuka terkait masalah yang di alaminya. 
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Berdasarkan analisis data hasil angket siklus kedua, pertemuan ke-2 Dalam hal ini proses 

kepemilikan/ keberadaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) oleh dewan guru terdeskripsikan 

sebagai berikut; Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) hasil copi paste Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran RPP guru lain  berjumlah 2 guru atau 5%; Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

hasil revisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP  guru lain berjumlah 3 guru atau 7 %: Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran rencana pelaksanaan pembebelajaran hasil buatan sendiri dengan dibantu 

guru lain berjumlah 7 guru atau 17 %; Rencana Pelaksanaan Pembelajaran rencana pelaksanaan 

pembebelajaran hasil buatan sendiri tanpa bantuan guru lain guru lain berjumlah 30 guru atau 71 %. 

Data ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah guru yang membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran RPP secara mandiri cukup siginifikan. Hal ini disebabkan  terjadi karena saat 

pembinaan terjadi interaksi yang sangat intensif antar guru mata pelajaran sejenis, walaupun ada guru 

yang ingin bertanya langsung ke pelatih belum memiliki keberanian.   

 

Lebih lanjut berdasarkan analisis portofolio hasil unjuk kerja guru terkait kemampuannya dalam 

membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yaitu guru yang kualitasnya sangat baik 51 %, 

yang kualitasnya baik 27 %, yang kualitasnya cukup 13%, yang kualitasnya kurang  7%, yang 

kualitasnya sangat kurang  2%. Dan berdasarkan analisis portofolio hasil unjuk kerja guru terkait 

kemampuannya dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu yang kualitasnya sangat 

baik ada 44 %, yang kualitasnya baik 35%, yang kualitasnya cukup 16%, yang kualitasnya kurang  

4%, yang kualitasnya sangat kurang  1%. Data ini menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam 

membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sudah cukup merata, walaupun masih mungkin 

untuk ditingkatkan.  

 

Hal ini disebabkan peneliti mengelompokkan peserta berdasarkan mata pelajaran.  Dengan pola 

yang demikian, para guru dapat melakukan diskusi dengan mata pelajaran sejenis sehingga 

pembahasannya lebih fokus. Di samping itu dengan terjadi sharing (tukar pendapat) untuk saling 

mengisi antar guru secara tertib. Pola ini meyebabkan terjadinya pelatihan kolaboratif dan 

kooperatif sehingga guru yang belum mampu menjadi lebih mampu dan guru yang sudah mampu 

menjadi lebih mampu, juga ada tanggung jawab bersama agar semua anggota kelompok mempunyai 

kemampuan yang sama. 

 

Walapun demikian berdasarkan data yang ada masih ada guru yang aktivitas dalam mengikuti kegitan 

masih rendah, masih ada guru yang belum mampu membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) yang tepat, khususnya dalam menformulasikan urutan indicator dan tujuan pembelajaran, serta 

langkah-langkah pembelajaran masih terjadi perbedaan pandangan di antara mereka. Mereka ingin 

konfirmasi langsung ke pelatih tanpak agak sungkan.  

 

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, peneliti melakukan refleksi tindakan dengan 

mengefektifkan penerapan teknik  pelaksanaan supervisi akademik dengan metode Klinik dan Think 

Pair Share (TPS). Tindakan yang akan dilakukan pada siklus kedua pertemuan ke-3 guna 

meningkatkan aktivitas guru dalam pembinaan, meningkatkan kemampuan guru dalam membuat 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  yaitu dengan memberi penyadaran betapa pentingnya 

proses perencanaan dalam mensukseskan pembelajaran, meningkatkan perhatian guru kepada seluruh 

guru,  mengelompokkan peserta berdasarkan mata pelajaran dan menunjuk salah satu guru untuk 

menjadi tutor pendamping yang siap mendampingi setiap saat. Dengan pola yang demikian, 

diharapkan para guru dapat melakukan diskusi dengan mata pelajaran sejenis sehingga 

pembahasannya lebih focus serta saat diskusi kelompok selalu dimediasi oleh tutor pendamping. 
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Diharapkan dengan pola ini terjadi penyebarluasan dan pemerataan kemampuan guru sesama mata 

pelajaran. 

 

Berdasarkan analisis data hasil observasi beberapa pelaksanaan pembinaan pada siklus kedua, 

pertemuan ke-3. Data dalam hal aktivitas mengikuti pelaksanaan.  Guru yang sangat baik aktivitasnya 

50,6 %; Guru yang baik aktivitasnya ada  49,4%; Guru yang kurang aktivitasnya 0,0%.  Hal ini terjadi 

karena perhatian dan perilaku mengaktifkan guru saat pembinaan  dalam kelompok baik. 

 

Berdasarkan analisis data hasil angket siklus kedua, pertemuan ke-3. Dalam hal ini proses 

kepemilikan/ keberadaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) oleh dewan guru terdeskripsikan 

sebagai berikut; Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) hasil copi paste Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran RPP guru lain  berjumlah 0 guru atau 0%; Rencana Pelaksanaan Pembelajaran rencana 

pelaksanaan pembebelajaran hasil revisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP  guru lain 

berjumlah 2 guru atau 5 %: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran rencana pelaksanaan pembebelajaran 

hasil buatan sendiri dengan dibantu guru lain berjumlah 10 guru atau 24 %; Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran rencana pelaksanaan pembebelajaran hasil buatan sendiri tanpa bantuan guru lain guru 

lain berjumlah 30 guru atau 71 %. Data ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah guru yang 

membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP secara mandiri sudah  maksimal. Hal ini 

disebabkan  terjadi karena saat pembinaan terjadi interaksi yang sangat intensif antar guru mata 

pelajaran sejenis. Proses interaksinya terjadi dalam situasi informal disetiap waktu dan disetiap 

kesempatan. Proses interaksinya pun selalu didampingi oleh tutor pendamping.   

 

Lebih lanjut berdasarkan analisis portofolio hasil unjuk kerja guru terkait kemampuannya dalam 

membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yaitu guru yang kualitasnya sangat baik 52 %, 

yang kualitasnya baik 30 %, yang kualitasnya cukup 17%, yang kualitasnya kurang  1%, yang 

kualitasnya sangat kurang  0 %. Dan berdasarkan analisis portofolio hasil unjuk kerja guru terkait 

kemampuannya dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu yang kualitasnya sangat 

baik ada 44 %, yang kualitasnya baik 35%, yang kualitasnya cukup 17%, yang kualitasnya kurang  

4%, yang kualitasnya sangat kurang  0%. Data ini menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam 

membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sudah meningkat dan merata.  

 

Hal ini disebabkan peneliti mengelompokkan peserta berdasarkan kelas dan adanya kegiatan TPS.  

Dengan pola yang demikian, para guru dapat melakukan diskusi dengan kelas sejenis sehingga 

pembahasannya lebih fokus. Di samping itu dengan adanya kegiatan TPS yang setiap saat mampu 

mendampingi proses sharing (tukar pendapat) antar guru dapat dilaksanakan kapan pun dan di 

manapun. Pola ini meyebabkan terjadinya pelatihan kooperatif sehingga guru yang belum mampu 

menjadi lebih mampu dan guru yang sudah mampu menjadi lebih mampu, juga muncul tanggung 

jawab bersama agar semua anggota kelompok mempunyai kemampuan yang sama. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Supervisi akademik dengan metode Klinik dan Think Pair Share (TPS) mampu meningkatkan 

kuantitas dan kualitas guru dalam membuat RPP, yaitu pada  siklus pertama jumlah guru yang 

membuat RPP secara mandiri  7 %,  pada siklus kedua 71 %, sedangkan  kualitas  RPP  pada siklus 

pertama sangat baik 21%, pada siklus kedua sangat baik 52 %. Dengan demikian, terjadi peningkatan 

kuantitas dan kualitas guru dalam membuat RPP pada SD Negeri Banjar Negoro, SD Negeri Sinar 

Saudara, SD Negeri 1 Dadisari, SD Negeri Kalisari, Kec. Wonosobo, Tanggamus, Semester Genap 

T.P. 2015/2016.  
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Saran 

Beberapa hal yang peneliti dapat rekomendasikan: Pengawas hendaknya melakukan tindakan klinis 

untuk mengetahui beberapa kelemahan guru dalam membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP); Pengawas hendaknya melaksanakan supervisi akademik dengan metode Klinik dan Think Pair 

Share (TPS) untuk membina guru dalam membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 
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Acuan Penulisan 

___________________________________________________________ 

1. Naskah belum pernah dimuat/diterbitkan di jurnal lain. 

2. Naskah diformat dalam bentuk spasi 2 (Double) kertas A4 (20 mm X 297 mm) dengan 

betas tepi (margin) 2 cm untuk setiap tepi. Naskah ditulis dengan rata kiri-

kanan (justified). Naskah diketik menggunakan jenis huruf Times New Roman 

(font size: 12), berjumlah 10 sampai dengan 15 halaman. 

3. 1 Judul, abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia dengan maksimal 150 kata yang secara singkat memberikan gambaran 

aspek penting dan simpulan /hasil pokok dari naskah tersebut. Kata kunci 

minimal 5 kata dan maksimum 9 kata. 

4. Naskah dikirim ke alamat redaksi dalam ketikan disertai soft copynya dalam 

CD/DVD atau dikirim melalui email (rumahguruuu@yahoo.co.id atau 

rumahguruuu@Icloud.com). Pada halaman pertama, harap dicantumkan nama penulis, 

lembaga dan alamat lembaga penulis, dan alamat email penulis. 

5. Naskah yang diterima akan melalui proses peninjauan (review) oleh Tim Reviewer 

Ahli sebidang dan naskah juga akan melalui proses revisi bila diperlukan. 

Redaksi berwenang mengambil keputusan menerima, menolak maupun menyarankan 

pada penulis untuk memperbaiki naskah. 

6. Naskah yang dapat dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang kebijakan, 

penelitian, pemikiran, kajian, analisis dan atau reviu teori/ konsep/ 

metodologi, dan informasi lain yang secara substansi berkaitan dengan 

Pendidikan dalam berbagai jenjang dan jenis Pendidikan. 

7. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, dan 

isi. isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentase jumlah 

halaman sebagai berikut. 

a) Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan 

penelitian (10%). 

b) Kajian literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu 

yang relevan (15%). 

c) Metode yang berisi rancangan/ model, sampel dan data, tempat dan waktu, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%), 

d) Hasil dan pembahasan (50%). 

e) Kesimpulan dan saran (15%). 

f) Pustaka acuan  

(sistematika/struktur ini hanya sebagai pedoman umum. Penulis dapat 

mengembangkannya sendiri asalkan sepadan dengan pedoman ini). 

8. Tabel dan Gambar diberi nomor urut sesuai urutan pemunculannya. Tabel dan 

Gambar harus jelas terbaca dan dapat dicetak dengan baik. Untuk Tabel maupun 

Gambar gratis dari Microsoft Excel, mohon menyertakan file tersebut dalam Excel 

untuk mempermudah proses editing. Mohon diperhatikan, bahwa naskah akan dicetak 

dalam format warna hitam putih (grayscale) sehingga untuk gambar grafik mohon 

diberikan gambar yang asli atau dalam format jpeg (high resolution) sehingga 

dapat dicetak dengan jelas. 
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9.  Sekitar 80% atau lebih Pustaka yang diacu hendaknya bersumber dari hasil-hasil 

penelitian, gagasan, teori/konsep yang telah diterbitkan di jurnal (komposisi 

sumber acuan dari hasil penelitian lebih banyak daripada sumber yang diacu dari 

buku teks). Hasil penelitian paling lama 10 tahun terakhir, kecuali Pustaka 

Acuan yang klasik (tua) yang memang dimanfaatkan sebagai bahan kajian 

historic. 

10. Penulisan pustaka acuan merujuk pada sistem Harvard. Sistem Harvard menggunakan 

name penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama 

penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun 

yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf a, b, atau c dan seterusnya 

tepat di belakang tahun publikasi (balk penulisan dalam pustaka acuan maupun 

sitasi dalam naskah tulisan). 

Contoh: 

Miarso, Yusufhadi. 2004. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta: Prenada 

  Media. 

Norton, Priscilla dan Apargue, Debra. 2001. Technology for Teaching. Boston, 

  USA: Allyn and Bacon. 

11. Penulisan Pustaka acuan yang bersumber dari Internet, agar ditulis secara 

beurutan sebagai berikut; penulis, judul, alamat web, dan tanggal unduh 

(download). 

12. Tulisan sepenuhnya tanggung jawab penulis. 
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