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ABSTRACT 

This research is motivated by the effectiveness of the implementation of teacher's professional performance 

effectiveness is very dependent on the competence of the Headmaster in carrying out their duties including in 

conducting academic supervision. To carry out academic supervision, the Headmaster as supervisor and person 

in charge of activities in school must be able to develop, implement, and do follow-up actions on the academic 

programs in the school they lead. A good implementation of academic supervision by the Headmaster wil 

generate teacher competence in facilitating good learning as well. Based on study results, it can be seen that the 

supervision results have increased. In the implementation of academic supervision, the teacher has carried out 

it well, proven by an increase in the percentage of assessment. From the first cycle to the second cycle, there is 

improvement from 76% to 88%, which is a 12% increment. The conclusion of this study is that academic 

supervision can increase teacher productivity at SDN 08 Pisang for the 2019/2020 academic year. So, it is 

suggested as follows: (1) for the headmaster, motivation is a must in increasing teacher and employee 

productivity. Therefore keep reminding and motivating each other. (2) for the Supervisors, It is hoped that it can 

provide clearer and more directed input in the guidance of teachers. 

Key Word: Teacher Productivity Through Academic Supervision  

 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh efektifitas penerapan kinerja profesional guru sangat bergantung pada 

kompetensi Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya termasuk dalam melakukan supervisi akademik. 

Untuk melaksanakan supervisi akademik, Kepala Sekolah sebagai pengawas dan penanggung jawab kegiatan di 

sekolah harus mampu mengembangkan, melaksanakan, dan melakukan tindak lanjut terhadap program 

akademik di sekolah yang dipimpinnya. Pelaksanaan supervisi akademik yang baik oleh Kepala Sekolah akan 

menghasilkan kompetensi guru dalam memfasilitasi pembelajaran yang baik pula. Berdasarkan hasil penelitian 

terlihat bahwa hasil pengawasan mengalami peningkatan. Dalam pelaksanaan supervisi akademik, guru sudah 

melaksanakannya dengan baik, dibuktikan dengan peningkatan persentase penilaian. Dari siklus I ke siklus II 

terjadi peningkatan dari 76% menjadi 88% yaitu peningkatan 12%. Kesimpulan dari penelitian ini supervisi 

akademik dapat meningkatkan produktivitas guru di SDN 08 Pisang Tahun Pelajaran 2019/2020. Oleh karena 

itu disarankan sebagai berikut: (1) bagi kepala sekolah motivasi merupakan suatu keharusan dalam 

meningkatkan produktivitas guru dan pegawai. Oleh karena itu teruslah saling mengingatkan dan memotivasi. 

(2) Bagi Pengawas, diharapkan dapat memberikan masukan yang lebih jelas dan terarah dalam pembinaan guru. 

Kata Kunci: Produktivitas Guru Melalui Supervisi Akademik 

 

 

LATAR BELAKANG 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spriritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 
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yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan memiliki nilai yang sangat 

strategis dan urgen dalam membentuk masa depan bangsa dan menempati posisi utama dalam 

membentuk watak suatu bangsa. Pendidikan juga menjamin kelangsungan hidup bangsa karena 

melalui pendidikan bisa diwariskan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa tersebut. 

 

Pendidikan sebagai salah satu kebutuhan, fungsi sosial, pencerahan, bimbingan, sarana pertumbuhan 

yang mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin hidup. Hal ini memiliki pengertian 

bahwa bagaimanapun sederhananya suatu komunitas manusia, ia akan memerlukan pendidikan. 

Dalam pengertian yang umum, kehidupan dari komunitas tersebut akan ditentukan oleh aktivitas 

pendikan didalamnya sebab pendidikan secara alami merupakan kebutuhan hidup manusia. 

 

Guru merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan. Profesionalisme seorang guru terlihat dari 

kompetensinya sebagai seorang guru yang terdiri dari kompetensi pedagogik, profesional, 

keperibadian dan sosial. Salah satu dimensi kompetensi guru sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Guru adalah kompetensi profesional. Dengan Permendiknas tersebut 

berarti seorang guru harus kompeten dalam melakukan kinerja profesionalnya. Kompetensi 

profesional guru menurut Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 terdiri dari kemampuan guru dalam: 

(1) menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang 

diampu; (2)  menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/ bidang 

pengembangan yang diampu; (3) mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif; 

(4) mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; dan 

(5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan 

diri. Efektivitas pelaksanaaan kinerja profesional guru sangat bergantung pada kompetensi kepala 

sekolah dalam melaksanakan tugasnya diantaranya dalam melakukan supervisi akademik. Untuk 

melaksanakan supervisi akademik, kepala sekolah sebagai supervisor dan penanggungjawab kegiatan 

di sekolah harus mampu menyusun program, melaksanakan, dan melakukan tindak lanjut supervisi 

akademik di sekolah yang dipimpinnya. Pelaksanaan supervisi akademik yang baik oleh kepala 

sekolah akan menghasilkan kompetensi guru dalam memfasilitasi pembelajaran yang baik pula. 

Selanjutnya, pembelajaran yang dilaksanakan dengan baik akan berdampak pada peningkatan prestasi 

siswa. Dengan demikian, keberhasilan siswa dalam pembelajaran sangat bergantung pada kemampuan 

guru dalam memfasilitasi pembelajaran dan kompetensi kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi 

akademik. 

 

Kompetensi supervisi akademik kepala sekolah terdiri dari tiga aspek yaitu kompetensi dalam 

menyusun program, melaksanakan, mengevaluasi dan menindaklanjuti temuan-temuan ketika 

melaksanakan supervisi akademiknya. Program supervisi akademik yang harus disusun oleh seorang 

kepala sekolah merupakan pedoman atau acuan dalam melaksanakan supervisi akademik. Selain itu, 

program supervisi akademik juga dapat mengembangkan kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran secara efektif. Dari hasil pelaksanaan supervisi akademik, kepala sekolah juga harus 

mampu merefleksi kinerjanya dan melaksanakan tindak lanjut sebagai umpan balik yang sangat 

berguna untuk peningkatan kualitas baik bagi siswa, guru, maupun dirinya yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan di sekolahnya.  

 

Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di lembaganya mempunyai peranan sentral dalam 

membawa keberhasilan pendidikan. Kepala sekolah berperan memandu, menuntun, membimbing, 

membangun, memberi dan memotivasi kerja, mengemudikan organisasi, memahami kebutuhan 

sekolah yang ia pimpin. 
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METODOLOGI 

Metode penelitian yang dilakuan peneliti adalah dengan melaksanakan supervise akademik yang 

meliputi supervise tradisional dan supervise klinis. Metode ini dilakukan dengan metode penelitian 

tindakan sekolah yang berlangsung selama dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari tahapan 

perencanaan, persiapan, observasi dan refleksi. Lokasi penelitian adalah di SDN 08 Pisang waktu 

pelaksanaan direncanakan selama dua bulan mulai tanggal 2 Januari sampai 29 Februari 2020. 

 

HASIL PENELITIAN  

Siklus I 

Pelaksanann supervisi pada siklus I ini masih terdapat kekurangan, sehingga perlu adanya refisi untuk 

dilakukan pada siklus berikutnya. Kepala sekolah lebih terampil memberi motivasi kepada guru. 

Kepala sekolah harus memberikan pembinaan khusus pada guru yang belum mengerti tentang 

pembuatan administrasi pembelajaran, dan menyiapkan adminitrasi untuk proses pembelajaran. 

Kepala sekolah perlu memberikan reward kepada guru yang aktif dan memberikan teguran kepada 

guru yang belum melengkapi administrasi pembelajaran.  

 

Dalam pelaksanaan supervisi tentang perangkat pembelajaran awal semester II diperoleh informasi 

dari hasil pengamatan sebagai berikut: Kepala sekolah kurang memotivasi guru dalam pembuatan 

adminitrasi pembelajaran. Guru tidak terpacu dalam pembuatan adminitrasi pembelajaran. Guru 

kurang antusias dalam pembuatan adminitrasi pembelajaran. 

 

Siklus II 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus II ini sudah berjalan dengan baik dan mendapatkan 

perubahan yang signifikan dalam administrasi dan pembelajaran. Produktifitas guru di dalam kelas 

berupa pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan dan telah menggunakan alat peraga 

yang sesuai dengan pembelajaran. 

 

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diperoleh informasi dari hasil pengamatan sebagai 

berikut : dalam pelaksanaan supervise tentang perangkat pembelajaran awal semester II diperoleh 

informasi dari hasil pengamatan sebagai berikut : Kepala sekolah kurang memotivasi guru dalam 

pembuatan adminitrasi pembelajaran. Guru tidak terpacu dalam pembuatan adminitrasi pembelajaran. 

Guru kurang antusias dalam pembuatan adminitrasi pembelajaran. 

 

Kepala sekolah sudah memberikan motivasi kepada  guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru 

sudah mulai terpacu dalam pembuatan administrasi pembelajaran dan telah melaksnakannya sesuai 

dengan perencanaan. Guru sudah mau melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan.  

 

Pelaksanaan supervise akademik kepala sekolah, Dalam pelaksanaan supervise akademik, guru telah 

melaksanakan dengan baik, hal ini terbukti dengan adanya peningkatan presentase penilaian. Dari 

siklus I sebanyak 76% meningkat ke siklus II sebanyak 88%. Terdapat peningkatan sebanyak 12%. 

Produktifitas Guru dalam Bekerja, Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari pelaksanaan 

keaktifan dalam membuat administrasi guru serta dalam pelaksanaan mengajar, diperoleh data bahwa 

guru lebih kreatif dan aktif dalam pelaksanaan pembelajaran. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang terurai, dapat menyimpulkan bahwa dengan pelaksanaan supervise 

dapat meningkatkan produktifitas guru dalam mengajar di sekolah. Ini terbukti dengan meningkatnya 

jumlah nilai masing-masing guru, siklus I sebesar 76% meningkat menjadi 88% pada siklus II. 

 

Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah: Untuk kawan-kawan kepala sekolah, motivasi merupakan sebuah 

keharusan dalam meningkatkan produktifitas guru dan karyawan. Oleh karena itu janganbosan dan 

lelah untuk terus mengingatkan dan memberi motivasi; Untuk pengawas diharapkan dapat 

memberikan masukan yang lebih jelas danterarah dalam pembinaan terhadap guru. 
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ABSTRACT 

Teachers should improve their professional abilities, knowledge, attitudes and skills continuously according to 

the development of science and technology. The teacher must meet three competency standards, including: (1) 

learning management competence and educational insight, (2) academic/vocational competence according to 

learning materials, and (3) professional development. This action research was conducted on 10 teachers at 

SDN 02 IX Koto Kec.Sembilan Koto, Dharmasraya Regency. The results showed that teacher performance 

increased after taking actions in the form of collaborative educational supervision periodically from cycle I to 

cycle II. Teacher performance in implementing learning cycle I reached 70% while the second cycle reached 

90%. Teacher performance in assessing learning achievement in the first cycle reached 70% while the second 

cycle was 90%. The teacher's performance in carrying out the follow-up assessment of student achievement in 

the first cycle reached 50% while the second cycle was 80%. Thus, the average cycle II action was already 

above 80%. Based on the results of the action research, it can be concluded that teacher performance increases 

in preparing lesson plans, implementing learning, assessing learning achievement, carrying out follow-up 

assessments of student achievement. For this reason, researchers suggest that educational supervision in 

schools carry out collaborative educational supervision periodically. 

Key Word: Teacher Performance Improvement Through Periodic Collaborative Educational Supervision 

 

ABSTRAK 

Guru hendaknya meningkatkan kemampuan profesional, pengetahuan, sikap dan keterampilannya secara terus 

menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru harus memenuhi tiga standar 

kompetensi, antara lain: (1) kompetensi pengelolaan pembelajaran dan wawasan pendidikan, (2) kompetensi 

akademik/vokasi sesuai materi pembelajaran, dan (3) pengembangan profesional. Penelitian tindakan ini 

dilakukan pada 10 orang guru di SDN 02 IX Koto Kec. Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kinerja guru meningkat setelah dilakukan tindakan berupa supervisi pendidikan 

kolaboratif secara berkala dari siklus I ke siklus II. Kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran siklus I 

mencapai 70% sedangkan siklus II mencapai 90%. Kinerja guru dalam menilai prestasi belajar pada siklus I 

mencapai 70% sedangkan pada siklus II 90%. Kinerja guru dalam melaksanakan penilaian tindak lanjut prestasi 

belajar siswa pada siklus I mencapai 50% sedangkan pada siklus II sebesar 80%. Dengan demikian, rata-rata 

tindakan siklus II sudah di atas 80%. Berdasarkan hasil penelitian tindakan dapat disimpulkan bahwa kinerja 

guru meningkat dalam menyusun RPP, melaksanakan pembelajaran, menilai prestasi belajar, melaksanakan 

penilaian tindak lanjut prestasi belajar siswa. Untuk itu peneliti menyarankan agar supervisi pendidikan di 

sekolah melakukan supervisi pendidikan kolaboratif secara berkala. 

Kata Kunci: Peningkatan Kinerja Guru Melalui Supervisi Pendidikan Kolaboratif Berkala 
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LATAR BELAKANG 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang 

Sistem Pendidikan. Undang-Undang tersebut memuat  dua puluh dua bab,  tujuh puluh tujuh pasal dan  

penjelasannya. Undang-undang Sistem Pendidikan (2003 : 38) menjelaskan bahwa  setiap 

pembaharuan sistem pendidikan nasional untuk memperbarui visi, misi dan strategi pembangunan 

pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional  di antaranya  adalah (1) mengupayakan perluasan dan 

pemerataan  kesempatan memperoleh  pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, (2)  

membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia  dini sampai 

akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, (3) meningkatkan kesiapan masukan dan 

kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral, (4) 

meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat  pembudayaan 

ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan 

global, dan (5) memperdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 

berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI. 

 

Jika mencermati visi pendidikan tersebut,  semuanya mengarah pada mutu pendidikan yang akhirnya 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Mutu pendidikan ternyata dipengaruhi oleh banyak 

komponen. Menurut Syamsuddin (2005: 66) ada tiga komponen utama  yang saling berkaitan dan 

memiliki kedudukan strategis dalam kegiatan belajar mengajar. Ketiga komponen tersebut adalah  

kurikulum, guru, dan pembelajar (siswa). Ketiga komponen itu, guru menduduki posisi sentral sebab 

peranannya sangat  menentukan. Dalam pembelajaran seorang guru harus mampu menerjemahkan  

nilai-nilai yang terdapat dalam  kurikulum secara optimal.  Walaupun sistem pembelajaran sekarang 

sudah tidak theacher center  lagi, namun seorang guru tetap memegang peranan yang penting dalam  

membimbing siswa. Bahkan berdasarkan  seorang guru harus mempunyai pengetahuan yang memadai 

baik di bidang akademik maupun pedagogik. Menurut Djazuli (1886:2)  seorang guru dituntut 

memiliki wawasan yang berhubungan dengan mata pelajaran yang diajarkannya dan wawasan yang 

berhubungan kependidikan untuk menyampaikan  isi pengajaran kepada siswa. Kedua wawasan 

tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipasahkan. 

 

Seorang guru harus selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya, pengetahuan, sikap dan 

keterampilannya secara terus-menerus sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

termasuk paradigma baru pendidikan yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Menurut Ditjen  Pendidikan Dasar dan Menengah 

Departeman Pendidikan Nasional (2004: 2)  seorang guru  harus memenuhi tiga standar kompetensi, 

yaitu (1) Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran dan  Wawasan Kependidikan, (2) Kompetensi 

Akademik/Vokasional sesuai materi pembelajaran, dan (3) Pengembangan Profesi. Ketiga  

kompetensi tersebut bertujuan agar guru bermutu, menjadikan pembelajaran bermutu juga, yang 

akhirnya meningkatkan  mutu pendidikan Indonesia. 

 

Untuk mencapai tiga kompetensi tersebut, sekolah harus melaksanakan  pembinaan   terhadap  guru   

baik melalui  workshop,   PKG, diskusi dan supervisi edukatif. Hal itu harus dilakukan secara periodik 

agar kinerja dan wawasan guru  bertambah sebab berdasarkan kenyataan yang  terjadi di   SDN 02 IX 

Koto Kec.Sembilan Koto, rendahnya kinerja dan wawasan guru diakibatkan (1) rendahnya  kesadaran 

guru untuk  belajar, (2) kurangnya kesempatan guru mengikuti pelatihan, baik secara regional maupun 

nasional, (3)  kurang  efektifnya  PKG, dan (4) supervisi  pendidikan yang bertujuan memperbaiki 

proses pembelajaran cenderung menitikberatkan pada  aspek administrasi. Untuk memperbaiki kinerja 

dan wawasan guru pembelajaran di SDN 02 IX Koto Kec.Sembilan Koto, sekolah melaksanakan 

penelitian tindakan yang berkaitan dengan  permasalahan di atas. 
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METODOLOGI 

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif.  

Analisis kualitatif digunakan untuk  menjelaskan perubahan perilaku guru dalam pembelajaran dan 

perilaku supervisor dalam melaksanakan supervisi guru. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

terdiri atas  empat kegiatan pokok yakni pengumpulan data awal, data hasil analisis setiap akhir 

siklus, serta tanggapan lain dari guru terhadap pelaksanaan supervisi edukatif model kolaboratif.  

 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 02 IX Koto Kec.Sembilan  pada tahun pelajaran 2018/2019.  

Waktu penelitian adalah bulan Januari sampai Mei tahun pelajaran 2018/2019. Selama penelitian 

tersebut peneliti mengumpulkan data awal, menyusun program supervisi, pelaksanaan supervisi, 

analisis, dan tindak lanjut, dengan subjek penelitian adalah 10 orang guru. 

 

HASIL PENELITIAN  

Siklus I 

Pada siklus I pelaksanaan supervisi difokuskan pada kerja sama dalam pembelajaran di kelas. Guru 

senior atau guru yang sudah mampu membantu pada guru yunior atau guru yang belum mampu dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Contoh-contoh pembelajaran perlu diperhatikan oleh guru yang belum 

mampu tersebut, terutama melakukan hal-hal berikut. Guru senior atau yang sudah mampu 

melaksanakan pembelajaran memberi contoh  pada guru yunior (guru yang belum mampu) dalam  

membuka pelajaran dengan  cara apersepsi dan menggali skemata siswa yang berkaitan dengan materi 

sebelumnya. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang dibuat bersama 

dengan memperhatikan langkah-langkah yang ada dalam RPP. Penggunaan media difokuskan pada 

benda-benda yang ada di lingkungan sekolah.. Tentu saja disesuaikan dengan materi yang dipelajari 

siswa. Guru  membagi papan tulis menjadi tiga bagian, yakni bagian pertama digunakan  untuk 

menulis tujuan yang ingin dicapai. Bagian kedua untuk tanya jawab atau tulisan yang berkaitan 

dengan proses pembelajaran. Bagian ketiga digunakan untuk Kesimpulan. 

 

Siklus II 

Hasil refleksi pada bagian pelaksanaan supervisi dan setelah diadakan diskusi dengan guru, peneliti, 

dan supervisor sebagai berikut:  Membuka pelajaran dengan metode yang sesuai. Guru  rata-rata 

sudah  mampu membuka pelajaran dengan metode yang tepat. Guru yang dianggap mampu membuka 

pekajaran dengan tepat sebanyak 10 orang atau  dengan persentase  100%.  

 

Berdasarkan persentase di atas, guru perlu mempertahankan cara tersebut. Menyajikan materi 

pelajaran. Dalam menyajikan materi pelajaran, guru rata-rata sudah baik dan berdasarkan pengamatan 

ada 8 guru yang dikategorikan baik. Jika hal itu dipersentase maka sudah mencapai  80 %. Pada siklus 

II ini guru banyak yang sudah mempu menyajikan materi dengan urutan yang tepat. Untuk itu, model 

penguasaan materi dalam supervisi edukatif kolaboratif perlu dipertahankan. Menerapkan metode dan 

prosedur pembelajaran yang telah ditentukan berjumlah 8 guru dengan persentase  80 %. Guru dalam 

menggunakan metode pembelajaran sudah mengarah ke model CTL. Mengatur kegiatan siswa di 

kelas berjumlah 10 guru dengan persentase  100%.  

 

Berdasarkan data tersebut guru sudah banyak yang mampu mengelola kelas. Guru yang belum 

berhasil mengelola kelas dengan baik diajak diskusi pada pascasupervisi. Menggunakan media 

pembelajaran/peralatan praktikum (dan bahan) yang telah ditentukan berjumlah 8 guru dengan 

persentase  80%. Guru banyak yang menggunakan alat-alat yang bisa menguatkan pembelajaran. 

Menggunakan sumber belajar yang telah dipilih (berupa buku, modul, program komputer dan 

sejenisnya) berjumlah 10 guru dengan persentase  100%.  
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Pada bagian ini guru sudah tidak masalah lagi. Tetapi, kepala sekolah, supervisor harus terus 

memotivasi guru-guru tersebut. Memotivasi siswa dengan berbagai cara yang positif,  berjumlah 10 

guru dengan persentase  100 %. Guru sudah banyak yang memotivasi siswa. Kegiatan seperti ini perlu 

dipertahankan. Melakukan interaksi dengan siswa  menggunakan bahasa yang komunikatif berjumlah 

10 guru dengan persentase 100%. Ada  tiga guru yang masih menggunakan bahasa yang sulit 

dipahami siswa. Hal itu terjadi karena ketiga guru itu kurang melakukan persiapan pembelajaran.  

Memberikan pertanyaan dan umpan balik, untuk mengetahui dan memperkuan penerimaan siswa 

dalam proses belajar berjumlah 8 guru dengan persentase  80%.   

 

Guru yang memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai umpan balik ternyata sudah banyak. Hal ini 

dikarenakan ada kerja sama antara guru yang disupervisi dengan supervisornya. Menyimpulkan  

pembelajaran berjumlah 10 guru dengan persentase  100 %. Setelah siklus I dilaksanakan, kemudian  

guru dan supervisor  berdiskusi tentang cara menyimpulkan pembelajaran ternyata membawa hasil 

yang memuaskan. Tersnyata semua guru sudah mempu menyimpulkan pembelajaran. Menggunakan 

waktu secara efektif dan efisien berjumlah 10 guru dengan persentase  100 %. Pada siklus II  ternyata 

sudah semua guru dapat memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Cara seperti ini perlu 

dipertahankan. 

 

Refleksi Penilaian Supervisi Siklus II 

Hasil refleksi pada bagian penilaian supervisi dan setelah diadakan diskusi dengan guru, peneliti, dan 

supervisor sebagai berikut.  Menyusun soal/perangkat penilaian sesuai dengan indikator/kriteria unjuk 

kerja yang telah ditentukan berjumlah 9 guru dengan persentase  90 %. Masih ada satu guru yang 

belum mampu menyusun soal penilaian karena masih tidak sesuai dengan indikatornya. Berdasarkan 

pengamatan/analisis ternyata guru tersebut pada pertemuan dengan supervisor tidak masuk karena 

sakit. Karena demikian, guru yang belum berhasil perlu belajar sendiri dengan guru yang sudah 

mampu. Melaksanakan penilaian berjumlah 9 guru dengan persentase 90%. Hampir semua guru sudah 

melaksanakan penilaian sesuai dengan aturan. Siswa tidak boleh membuka, bertanya kepada siswa 

lain. Hal seperti ini perlu dilakukan karena penilaian itu untuk mengukur anak yang  sudah mampu 

atau yang belum mampu. Memeriksa jawaban/memberikan skor tes hasil belajar berdasarkan  

indikator/kriteria unjuk kerja yang telah ditentukan berjumlah 8 guru dengan persentase  80 %. Guru 

sudah mampu memberikan skor soal. Cara seperti yang sudah dilakukan perlu dipertahankan. 

Mengolah hasil penilaian berjumlah 10 guru dengan persentase  100 %. Guru sudah mampu mengolah 

nilai mulai dari penskoran pembobotan sampai pada memberi nilai siswa. Menganalisis hasil 

penilaian (berdasarkan tingkat kesukaran, daya pembeda, validitas dan reabilitas) berjumlah 8 guru 

dengan persentase  80%. Guru yang tidak bisa  menganalisis  soal berjumlah 3 orang dan rata-rata 

guru yang enggan menganalisis atau tidak mau menganalisis sehingga lupa cara menganalisis. Untuk 

menghadapi seperti itu, sekolah perlu mengadakan diskusi dengan guru yang belum mampu tersebut 

dengan mendatangkan nara sumber. Menyimpulkan hasil penilaian secara jelas dan logis (misalnya: 

interpretasi kecenderungan hasil penilaian, tingkat pencapaian siswa, dll.) berjumlah 9 guru dengan 

persentase  90%. Menyusun laporan hasil penilaian berjumlah 10 guru dengan persentase 100%. Pada 

bagian ini perlu dipertahankan karena 100 persen berrhasil dalam pembelajaran. Memperbaiki 

soal/perangkat penilaian berjumlah 10 guru dengan persentase  1000 %. Semua guru pada siklus II ini 

sudah bisa memperbaiki soal yang kurang valid. Makanya guru tetap mempertahankan cara 

memperbaiki soal tersebut. 

 

Refleksi Pelaksanaan Tindak Lanjut Penilaian Siklus II 

Refleksi pada bagian tindak lanjut ini dilakukan berdasarkan pada data yang dikumpulkan oleh 

supervisor dan dianalisis lalu dicarikan solosinya. Hasil refleksinya sebagai berikut. Mengidentifikasi 
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kebutuhan tindak lanjut hasil penilaian berjumlah 8  guru, dengan persentase 80%. Pada siklus II 

perkembangan guru pesat sekali karena tinggal enam guru saja yang belum mencapai skor 70. Untuk 

itu, guru perlu mempertahankan model mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut.  Menyusun program 

tindak lanjut hasil penilaian berjumlah 8 guru, dengan persentase 80%. Dengan adanya supervisi 

edukatif berkolaboratif ternyata banyak guru yang sebelumnya tidak bisa menyusun program tindak 

lanjut ternyata pada siklus II ini berhasil menyusun dengan skor lebih dari 80. Berarti model ini perlu 

dipertahankan oleh sekolah. Melaksanakan tindak lanjut berjumlah  8 guru,   dengan   persentase 80%. 

Guru SDN 02 IX Koto Kec.Sembilan Koto sudah banyak melaksankan tindak lanjut penilaian. Ini 

terbukti 8 guru telah melaksanakan dengan baik, sedangkan enam guru sudah melaksanakan tindak 

lanjut tetapi skor yang dicapai masih di bawah 80. Mengevaluasi hasil tindak lanjut hasil penilaian 

berjumlah  8 guru, dengan persentase 80%. Siklus II ini  guru sudah mampu mengevaluasi hasil 

tindak lanjut maka  tindakan guru tersebut perlu dipertahankan. Menganalisis hasil evaluasi program 

tindak lanjut hasil penilaian berjumlah 9 guru, dengan persentase 90%. Semua guru sudah 

menganalisis hasil evaluasi program tindak lanjut penilaian  walaupun masih ada dua guru yang hasil 

analisisnya kurang memadai. 

 

Refleksi Tindakan Supervisor Siklus II 

Hasil refleksi pada bagian pelaksanaan supervisi dan setelah diadakan diskusi dengan guru, peneliti, 

dan supervisor sebagai berikut. Supervisor memeberikan indikator yang harus dicapai pada saat 

persiapan, pelaksanaan, dan penilaian seminggu sebelum pelaksanaan supervisi. Guru yang sudah 

diberi format penilaian perlu diisi dan dipahami. Supervisor menyuruh guru mengisi format penilaian 

yang ingin dicapai, satu minggu sebelum pelaksanaan supervisi.  Supervisor mendiskusikan persiapan 

dengan guru yang akan disupervisi, Supervisor mengamati guru pada saat supervisi, Supervisor 

berdiskusi dengan guru setelah melaksanakan supervisi, Guru dan supervisor membuat tindak lanjut 

program penilaian. 

  

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitan di atas, peneliti membahasnya dari segi pengalaman peneliti pada saat 

menjadi supervisor pada guru inti mata pelajaran karena diberi tugas menyupervisi para guru tersebut. 

Selain itu, pembahasan didasarkan pada teori-teori yang sudah ada, baik berdasarkan pada referensi 

maupun dari ucapan ahli di bidang penelitian ini. Adapun pembahasan hasil penelitian ini sebagai 

berikut. Temuan pertama, kinerja guru  meningkat dalam membuat perencanaan pembelajaran. Hal 

ini terjadi karena adanya kerjasama antara guru mata pelajaran yang satu dengan lainnya dengan 

dibantu oleh guru senior yang ditugasi oleh kepala sekolah untuk menyupervisi guru tersebut. 

Langkah-langkah yang dapat  meningkatkan kinerja guru dalam membuat persiapan pembelajaran 

adalah: (1) Guru senior/supervisor memberikan format supervisi dan jadwal supervisi pada awal tahun 

pelajaran atau awal semester. Pelaksanaan supervisi tidak hanya dilakukan  sekali. (2) Guru senior 

selalu menanyakan perkembangan pembuatan perangkat pembelajaran (mengingatkan betapa 

pentingnya perangkat pembelajaran). (3) Satu minggu sebelum pelaksanaan supervisi perangkat 

pembelajaran,  supervisor/guru senior menanyakan format penilaian, jika format yang diberikan pada 

awal tahun pelajaran  tersebut hilang, maka  guru yang bersangkutan disuruh memfotokopi arsip 

sekolah. Jika  di sekolah masih  banyak format seperti itu maka guru tersebut diberi kembali. 

Bersamaan dengan memberi/menanyakan format, supervisor meminta pengumpulan perangkat 

pembelajaran yang sudah dibuatnya untuk untuk diteliti kelebihan dan kekurangannya. (4) Supervisor 

memberikan catatan-catatan khusus pada lembaran untuk diberikan  kepada guru yang akan 

disupervisi  tersebut. (5) Supervisor dalam menilai perangkat pembelajaran penuh perhatian dan tidak 

mencerminkan sebagai penilai. Supervisor bertindak sebagai kolaborasi. Supervisor membimbing, 

mengarahkan guru yang  belum bisa, tetapi supervisor juga menerima  argumen guru yang positif. 
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Dengan adanya itu, terciptalah hubungan yang akrap antara guru dan supervisor. Tentu  saja ini akan 

membawa nilai positif dalam pelaksanaan pembelajaran. Temuan kedua, kinerja guru meningkat 

dalam melaksanakan pembelajaran. Dalam penelitian tindakan ini ternyata dari tiga puluh satu guru 

hampir semuanya mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik. Hal ini terbukti dari hasil 

supervisi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan pembelajaran  

berdasarkan penelitian tindakan ini adalah: (1) Supervisor yang mengamati guru mengajar tidak 

sebagai penilaia tetapi sebagai rekan bekerja yang siap membantu guru tersebut. (2) Selama 

pelaksaaan supervisi di di kelas guru tidak menganggap supervisor sebagai penilai karena sebelum 

pelaksanaan supervisi guru dan supervisor telah berdiskusi permasalahan-permasalahan yang ada 

dalam pembelajaran tersebut. (3) Supervisor mencatat semua peristiwa yang terjadi di dalam 

pembelajaran baik yang positif maupun yang negatif. (4) Supervisor selalu memberi contoh 

pembelajaran yang berorientasi pada  Modern Learning. (5) Jika ada guru yang pembelajarannya 

kurang jelas tujuan, penyajian, umpan balik, supervisor memberikan contoh bagaimana menjelaskan 

tujuan, menyajikan, memberi umpan balik kepada guru tersebut. (6) Setelah guru diberi contoh 

pembelajaran modern, Supervisor  setiap dua atau tiga minggu mengunjungi atau mengikuti guru 

tersebut dalam proses pembelajaran. Temuan ketiga, kinerja guru meningkat dalam menilai prestasi 

belajar siswa. Pada penelitian tindakan yang dilakukan di   SDN 02 IX Koto Kec.Sembilan Koto ini 

ternyata pelaksanaan supervisi edukatif kolaboratif secara periodik memberikan dampak positif 

terhadap guru dalam menyusun soal/perangkat penilaian, melaksanakan, memeriksa, menilai, 

mengolah, menganalisis, menyimpulkan, menyusun laporan dan memperbaiki soal. Sebelum diadakan 

supervisi edukatif secara kolaboratif, guru banyak yang mengalami kesulitan dalam  melaksankan 

penilaian. Langkah-langkah  yang dilakukan dalam supervisi edukatif kolaboratif secara periodik 

yang dapat meningkatkan kinerja guru adalah: (1) Supervisor berdiskusi dengan guru dalam 

pembuatan perangkat penilaian  sebelum dilaksanakan supervisi. (2) Guru melaksnakan penilaian 

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan bersama supervisor yang sebagai kolaboratif dalam 

pembelajaran. (3)  Guru  membuat kriteria penilaian yang berkaitan dengan penskoran, pembobotan, 

dan pengolahan nilai, yang sebelum pelaksanaan supervisi didiskusikan dengan supervisor. (4)  Guru  

menganalisis  hasil penilaian dan melaporkannya kepada urusan kurikulum. Temuan keempat, Kinerja 

guru meningkat dalam  melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik. 

Langkah-langkah yang dapat meningkatkan kinerja guru dalam supervisi edukatif kolaboratif adalah: 

(1)  Supervisor dan guru bersama-sama membuat program tindak lanjut hasil penilaian, (2) Guru 

senior/supervisor memberi contoh  pelaksanaan tindak lanjut, yang akhirnya dilanjutkan oleh guru 

dalam pelaksanaan yang sebenarnya, (3) Supervisor atau guru senior mengajak diskusi  pada guru 

yang telah membuat, melaksanakan, dan menganalis program tindak lanjut. Temuan kelima, Kinerja 

guru meningkat dalam menyusun program pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai 

prestasi belajar, dan  melaksanakan tindak lanjut hasil prestasi belajar siswa ternyata  membawa 

kenaikan prestasi siswa dalam mengikuti Ujian Akhir Sekolah.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

Berdasarkan temuan hasil penelitian  ada empat hal yang dikemukakan dalam penelitian tindakan ini, 

yakni kesimpulan tentang: (1) peningkatan kinerja guru dalam menyusun rencana pembelajaran, (2) 

peningkatan kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran, (3) peningkatan kinerja guru dalam 

menilai prestasi belajar, dan (4) peningkatan kinerja guru dalam  melaksanakan tindak lanjut hasil 

penilaian prestasi  belajar siswa. Pertama, tentang peningkatan kinerja guru dalam menyusun rencana 

pembelajaran dapat disimpulkan sebagai berikut. Supervisor yang berasal dari teman sejawat atau 

guru senior dapat mengakrabkan guru dalam  merumuskan tujuan khusus pembelajaran. Supervisor 

yang berasal dari teman sejawat dapat memudahkan komunikasi  antarguru dalam pembuatan  rencana 
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pembelajaran. Pelaksanaan supervisi edukatif kolaboratif secara periodik dapat meningkatkan kinerja 

guru dalam menyusun rencana pebelajaran dengan langkah-langkah sebagai berikut. (1) Guru 

senior/supervisor memberikan format supervisi dan jadwal supervisi pada awal tahun pelajaran atau 

awal semester. Pelaksanaan supervisi tidak hanya dilakukan  sekali, (2) Guru senior selalu 

menanyakan perkembangan pembuatan rencana pembelajaran (mengingatkan betapa pentingnya 

rencana pembelajaran), (3) satu minggu sebelum pelaksanaan supervisi rencana pembelajaran,  

supervisor/guru senior menanyakan format penilaian, jika format yang diberikan pada awal tahun 

pelajaran  tersebut hilang, maka  guru yang bersangkutan disuruh memfotokopi arsip sekolah. Jika  di 

sekolah masih  banyak format seperti itu maka guru tersebut diberi kembali. Bersamaan dengan 

memberi/menanyakan format, supervisor meminta pengumpulan perangkat pembelajaran yang sudah 

dibuatnya untuk untuk diteliti kelebihan dan kekurangannya, (4) Supervisor memberikan catatan-

catatan khusus pada lembaran untuk diberikan  kepada guru yang akan disupervisi  tersebut. (5) 

Supervisor dalam menilai perangkat pembelajaran penuh perhatian dan tidak mencerminkan sebagai 

penilai. Supervisor bertindak sebagai kolaborasi. Supervisor membimbing, mengarahkan guru yang  

belum bisa, tetapi supervisor juga menerima  argumen guru yang positif. Dengan adanya itu, 

terciptalah hubungan yang akrab antara guru dan supervisor. Tentu  saja ini akan membawa nilai 

positif dalam pelaksanaan pembelajaran. Kedua, tentang peningkatan kinerja guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dapat disimpulkan sebagai berikut. Supervisor yang berasal dari teman 

sejawat atau guru senior dapat mengakrabkan guru dalam  melaksanakan pembelajaran di kelas. 

Supervisor yang berasal dari teman sejawat dapat memudahkan komunikasi  antarguru dalam 

melaksanakan pembelajaran di kelas. Pelaksanaan supervisi edukatif kolaboratif secara periodik dapat 

meningkatkan kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan langkah-langkah sebagai 

berikut.  (1) Supervisor yang mengamati guru mengajar tidak sebagai penilaia tetapi sebagai rekan 

bekerja yang siap membantu guru tersebut, (2) Selama pelaksaaan supervisi di di kelas guru tidak 

menganggap supervisor sebagai penilai karena sebelum pelaksanaan supervisi guru dan supervisor 

telah berdiskusi permasalahan-permasalahan yang ada dalam pembelajaran tersebut, (3) Supervisor 

mencatat semua peristiwa yang terjadi di dalam pembelajaran baik yang positif maupun yang negatif, 

(4) Supervisor selalu memberi contoh pembelajaran yang berorientasi pada  Modern Learning. (5) 

Jika ada guru yang pembelajarannya kurang jelas tujuan, penyajian, umpan balik, supervisor 

memberikan contoh bagaimana menjelaskan tujuan, menyajikan, memberi umpan balik kepada guru 

tersebut, (6) Setelah guru diberi contoh pembelajaran modern, Supervisor  setiap dua atau tiga minggu 

mengunjungi atau mengikuti guru tersebut dalam proses pembelajaran. Ketiga, tentang peningkatan 

kinerja guru dalam menilai prestasi belajar dapat disimpulkan sebagai berikut. Supervisor yang 

berasal dari teman sejawat atau guru senior dapat memudahkan guru dalam berkonsultasi dalam 

pembuatan perangkat penilaian. Supervisor yang berasal dari teman sejawat dapat memudahkan 

komunikasi  antarguru dalam melaksanakan penilaian dan analisis  hasil penilaian. Pelaksanaan 

supervisi edukatif kolaboratif secara periodik dapat meningkatkan kinerja guru dalam menilai prestasi 

belajar siswa dengan langkah-langkah sebagai berikut. (1) Supervisor berdiskusi dengan guru dalam 

pembuatan perangkat penilaian  sebelum dilaksanakan supervisi, (2) Guru melaksnakan penilaian 

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan bersama supervisor yang sebagai kolaboratif dalam 

pembelajaran, (3)  Guru  membuat kriteria penilaian yang berkaitan dengan penskoran, pembobotan, 

dan pengolahan nilai, yang sebelum pelaksanaan supervisi didiskusikan dengan supervosor, (4)  Guru  

menganalisis  hasil penilaian dan melaorkannya kepada urusan kurikulum. Keempat, tentang 

peningkatan kinerja guru dalam melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi  belajar siswa 

dapat disimpulkan sebagai berikut.  Supervisor yang berasal dari teman sejawat atau guru senior dapat 

memudahkan guru dalam melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi  belajar siswa. 

Supervisor yang berasal dari teman sejawat dapat memudahkan komunikasi  antarguru dalam 

melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi  belajar siswa. Pelaksanaan supervisi edukatif 
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kolaboratif secara periodik dapat meningkatkan kinerja guru dalam melaksanakan tindak lanjut hasil 

penilaian prestasi  belajar siswa dengan langkah-langkah sebagai berikut. (1)  Supervisor dan guru 

bersama-sama membuat program tindak lanjut hasil penilaian, (2) Guru senior/supervisor memberi 

contoh  pelaksanaan tindak lanjut, yang akhirnya dilanjutkan oleh guru dalam pelaksanaan yang 

sebenarnya, (3) Supervisor atau guru senior mengajak diskusi  pada guru yang telah membuat, 

melaksanakan, dan menganalis program tindak lanjut. Berdasarkan peningkatan kinerja guru baik 

rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan pelaksanaan tindak 

lanjut hasil penilaian siswa ternyata mempengaruhi hasil ujian siswa yakni rata-rata ujian nasional 

mencapai 7,51. padahal sebelumnya hanya 6,06. 

 

Saran 

Berdasarkan temuan-temuan penelitian tindakan ini,  ada beberapa saran yang perlu disampaikan 

kepada pengambil kebijakan sekolah, di antaranya adalah sebagai berikut  Supervisi terhadap semua 

guru perlu dilakukan secara periodik dan ditetapkan pada awal tahun pelajaran (pada saat pembagian 

tugas). Supervisi edukatif ternyata membawa  peningkatan kinerja guru dan hasil belajar siswa jika 

dilaksanakan secara kolaboratif. Supervisi edukatif  kolaboratif akan bermakna jika supervisornya 

adalah teman sejawat yang sudah mampu pada mata pelajaran yang bersangkutan. Kepala sekolah 

perlu memberi kesempatan pada guru-guru yang dianggap sudah mampu menyupervisi guru lain. 
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IMPROVING THE QUALITY OF IPS LEARNING FOR CLASS 1V 

SD NEGERI 1 TAMPANG TUA, PEMATANG SAWA DISTRICT, 

TANGGAMUS REGENCY THROUGH MAKE A MATCH MODEL WITH 

SLIDE MEDIA – VOICE FOR ACADEMIC YEAR 2020/2021 

 

MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS KELAS 1V  

SD NEGERI 1 TAMPANG TUA KECAMATAN PEMATANG SAWA 

KABUPATEN TANGGAMUS MELALAUI MODEL MAKE A MATCH 

DENGAN MEDIA SLIDE – SUARA TAHUN PELAJARAN 2020/2021 
 

Hasnawati 

SDN 1 Tampang Tua. Provinsi Lampung 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to improve the quality of social studies learning that is assessed through teacher 

skills, student activities, and student learning outcomes. This classroom action research was carried out in 2 

cycles. Each cycle consists of 4 stages, namely planning, implementation, observation, and reflection. Sources 

of data came from the teacher and 18 fourth grade students at SDN 1 Tampang Tua. Data collection techniques 

with tests and non-tests, as well as using quantitative and descriptive qualitative statistical analysis. The results 

showed that the teacher's skills in cycle I and cycle II were in good category. Cycle I student activity got enough 

category, cycle II got good category. The learning outcomes of knowledge in cycle I got good category and 

cycle II got very good category. The results of learning spiritual attitudes of students in the first cycle received a 

good predicate, the second cycle obtained a very good predicate. Student learning outcomes in the skill domain 

get a B- predicate, cycle II gets an A- predicate. The conclusion of this research is that the make a match model 

with slide-sound media can improve the quality of social studies learning which includes teacher skills, student 

activities, and student learning outcomes. Suggestions for teachers should apply the make a match model with 

slide-sound media as an effort to improve the quality of social studies learning. 

Key Word: Quality of Learning, Make A Match, Sound-Slide Media, Social Studies 

 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS yang dikaji melalui  

keterampilan  guru,  aktivitas  siswa,  dan  hasil  belajar siswa. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan 

dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri atas 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, serta refleksi. 

Sumber data berasal dari guru dan 18 siswa kelas IV SDN 1 Tampang Tua. Teknik pengumpulan data dengan 

tes dan non-tes, serta menggunakan analisis statistik kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa keterampilan guru siklus I dan siklus II memperoleh kategori baik.  Aktivitas siswa 

siklus I mendapat kategori  cukup, siklus II mendapat kategori baik. Hasil belajar pengetahuan siklus I 

mendapat kategori baik dan siklus II memperoleh kategori sangat baik. Hasil belajar sikap spiritual siswa 

siklus I memperoleh predikat baik, siklus II memperoleh predikat sangat baik.Hasil belajar sikap sosial 

memperoleh predikat baik, siklus II memperoleh predikat baik. Hasil belajar siswa ranah keterampilan 

memperoleh predikat B-, sikus II memperoleh predikat A-. Simpulan dari penelitian ini adalah model make a 

match dengan media slide- suara dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS yang meliputi keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Saran bagi guru hendaknya menerapkan model make a match 

dengan media slide-suara sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. 

Kata Kunci :  Kualitas Pembelajaran, Make A Match, Media Slide-Suara, IPS 
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Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang dan 

belajar mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Proses perubahan 

tingkah laku dapat dikatakan berhasil apabila disertai dengan peningkatan kualitas. Peningkatan  

kualitas  pembelajaran  ditunjukan  melalui  peningkatan  keterampilan  guru,  aktivitas siswa, dan 

hasil belajar. 

 

Standar Kompetensi  (SK) dan  Kompetensi  Dasar (KD)  IPS  di  SD/MI merupakan  standar 

minimum yang secara nasional harus dicapai oleh siswa dan menjadi acuan dalam pengembangan 

kurikulum di setiap satuan pendidikan. Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif 

dan terpadudalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalamkehidupan di 

masyarakat (BSNP, 2006: 575). 

 

Mata pelajaran IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki cakupan materi yang cukup 

luas dan selalu berkembang, sehingga guru dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan 

pembelajaran yang berkualitas. Indikator kualitas pembelajaran dapat dilihat dari: perilaku 

pembelajaran guru, perilaku dan dampak belajar siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, 

media pembelajaran, dan sistem pembelajaran (Depdiknas, 2004: 7-10). 

 

Hasil  refleksi  pada saat  melaksanakan  kegiatan  pembelajaran  dikelas  IV SDN 1 Tampang Tua 

dengan kurikulum 2013 tema Indahnya Kebersamaan muatan mata pelajaran IPS menunjukkan 

pencapaian hasil belajar yang belum optimal jika dibandingkan dengan muatan Bahasa Indonesia, 

IPA, dan PKn. Kondisi tersebut terjadi karena beberapa faktor baik dari keterampilan guru, 

aktivitas siswa maupun hasil belajar. Guru sudah cukup kreatif dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, tetapi model yang digunakan kurang bervariasi sehingga hasil yang dicapai belum 

optimal. Penggunaan media pembelajaran maupun alat peraga kurang optimal dan belum sepenuhnya 

bersifat interaktif. Guru belum memberi kesempatan kepada siswa mengekspresikan ide dan 

kemampuannya dalam bekerja kelompok. 

 

Kendala yang dialami siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS yaitu terdapat beberapa siswa yang 

cukup aktif tetapi keaktifan tersebut tidak mengarah pada kegiatan pembelajaran melainkan 

mengganggu konsentrasi teman. Terdapat pula siswa yang pasif dan sulit untuk menerima materi 

pelajaran. Siswa juga kurang antusias dan malu-malu ketika diminta untuk menyampaikan pendapat. 

Siswa kurang tertarik dan bosan mengikuti pembelajaran karena bagi mereka mata pelajaran IPS 

berisi materi yang cukup luas. Dalam kerja kelompok terdapat siswa yang pilih-pilih dan hanya 

beberapa siswa saja yang aktif, sedangkan yang lain hanya mengandalkan teman. 

Permasalahan-permasalahan pada pembelajaran IPS mengakibatkan hasil belajar siswa dan  

kualitas pembelajaran IPS belum tercapai secara optimal. 

 

Pencapaian hasil belajar belum optimal dan belum menunjukkan ketuntasan yang ditetapkan 

yaitu ≥66. Pencapaian hasil belajar ditunjukkan dengan ketuntasan klasikal hanya sebesar 40% (5 

dari 18 siswa), sedangkan ketidak tuntasan siswa sebesar 60% ( 13 dari 18 siswa). Dengan melihat 

pencapaian hasil belajardan pelaksanakan pembelajaran IPS tersebut, maka perlu adanya perbaikan 

dalam proses pembelajaran agar siswa lebih aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran IPS 

sehingga kualitas pembelajaran dan hasil belajar yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik dapat meningkat. 
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Upaya memecahkan masalah pada pembelajaran IPS yang dialami oleh guru dan siswa serta 

hasil belajar siswa kelas IV SD Negri 1 Tampang Tua adalah dengan menerapkan model dan media 

pembelajaran yang menarik dan dapat melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga 

pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru melainkan berpusat pada siswa. Hasil diskusi dengan 

kolaborator didapatkan alternatif pemecahan masalah dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe make a match dengan media slide-suara. Model pembelajaran kooperatif tipe make a 

match atau mencari pasangan merupakan salah satu metode dalam pembelajaran kooperatif. 

Penerapan  model  ini  dimulai  dari  teknik  yaitu  siswa  diminta  mencari  pasangan  kartu  yang 

merupakan jawaban/soal sebelum batas waktunya, siswa yang dapat mencocokkan kartunya  diberi 

poin/penghargaan (Rusman, 2013: 223). 

 

Peneliti memilih media slide-suara sebagai alat bantu penyampaian materi. Slide-suara merupakan   

salah   satu   jenis   dari   media   audio-visual,   yaitu   media   audio-visualdiam   yang menampilkan 

suara dan gambar/materi (Djamarah, 2007: 124). Dale (1969) mengemukakan bahwa bahan-bahan 

audio-visual dapat memberikan banyak manfaat asalkan guru berperan aktif dalam proses 

pembelajaran (Arsyad, 2013:27).Slide-suara adalah slide atau gambar yang disajikan secara 

berurutan dan dikombinasikan dengan audio atau suara (Sanaky, 2013:124). Kelebihan media slide- 

suara menurut Sanaky (2013: 126) antara lain: (1) dapat menyajikan gambar dengan proyeksi depan 

maupun belakang, (2) portable, berukuran kecil dan   mudah didistribusikan sehingga praktis 

penggunaanya, (3) dapat dikontrol sesuai keinginan pengguna sehingga bisa diselingi tanya 

jawab, (4) memberikan visualisasi apa adanya. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan yang utama adalah: 

Bagaimanakah model make a match dengan media slide-suara dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN 1 Tampang Tua? 

 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat diperinci sebagai berikut: Apakah  penerapan  model  make  

a  match  dengan  media  slide-suara  dapat  meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran 

IPS kelas IV SDN 1 Tampang Tua ? Apakah  penerapan  model  make  a  match  dengan  media  

slide-suara  dapat  meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS kelas IV SDN 1 Tampang 

Tua? Apakah penerapan model make a match dengan media slide-suara dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPS kelas IV SDN 1 Tampang Tua ? 

 

Tujuan 

Tujuan penelitian ini yaitu: Mendeskripsikan peningkatan  keterampilan  guru dalam  pembelajaran  

IPS melalui model make a match dengan media slide-suara di kelas IV SDN 1 Tampang Tua; 

Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa kelas IV dalam pembelajaran IPS melalui model make 

a match dengan media slide-suara di SDN 1 Tampang Tua;  Meningkatkan hasil belajar siswa d i  

kelas IV dalam pembelajaran IPS melalui model make a match dengan media slide-suara di SDN 1 

Tampang Tua. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Belajar  dalam  idealisme  berarti  kegiatan  psiko-fisik-sosio  menuju  perkembangan  pribadi 

seutuhnya.  Namun,  realitas  yang  dipahami  oleh  sebagian  besar  masyarakat  tidaklah  demikian. 

Belajar dianggap sebagai properti sekolah karena merupakan bagian dari tugas-tugas sekolah, dan 

sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa belajar selalu berada disekolah karena merupakan 

usaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 
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seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan (Slameto, 2013: 2). 

 

Belajar merupakan  proses  penting  bagi  perubahan  perilaku  setiap  orang  mencakup  segala 

sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Belajar memegang peranan penting di dalam 

perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi 

seseorang. Oleh karena  itu  dengan  menguasai  konsep  dasar tentang  belajar, seseorang mampu  

memahami bahwa aktivitas belajar itu memegang peranan penting dalam proses psikologis. 

Beberapa ciri-ciri belajar menurut Darsono(dalam Hamdani, 2011: 22) sebagai berikut: (1) Belajar 

dilakukan dengan sadar dan memiliki tujuan sebagai arah kegiatan sekaligus tolok ukur 

keberhasilan belajar; (2) Belajar bersifat individual, pengalaman sendiri dan tidak dapat diwakilkan; 

(3)  Belajar  merupakan  proses  interaksi  antara  individu  dan  lingkungan,  sehingga  individu 

dituntut harus aktif karena setiap individu memiliki berbagai potensi untuk belajar; (4) Hasil  belajar 

berupa  perubahan  yang bersifat  integral,  meliputi  perubahan  dalam  aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor yang saling terkait. 

 

Belajar juga memiliki beberapa prinsip yang harus  ditaati  oleh  pihak  pembelajar.  Adapun prinsip-

prinsip belajar menurut Suprijono (2012: 4) antara lain yaitu: Perubahan perilaku sebagai hasil dari 

kegiatan belajar. Belajar merupakan proses. Belajar terjadi karena dorongan kebutuhan dan tujuan 

yang ingin dicapai. Belajar merupakan kegiatan sistemik yang dinamis, konstruktif, dan organik. 

Belajar merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasarnya adalah hasil interaksi antara 

peserta didik dan lingkungannya. 

 

Berdasarkan pengertian, ciri-ciri, dan prinsip belajar menurut para ahli diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses interaksi dengan lingkungan yang menghasilkan 

perubahan perilakuyang bersifat permanen, dilakukan dengan sadar dan memiliki tujuan yang 

berfungsi sebagai arah kegiatan sekaligus tolok ukur keberhasilan. Belajar memiliki prinsip 

yaitu adanya perubahan perilaku sebagai hasil dari kegiatan belajar, belajar merupakan proses, dan 

belajar merupakan bentuk pengalaman. 

 

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia(Yamin, 2013: 1). Secara umum, strategi dapat 

diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk sampai pada 

tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah rencana yang cermat mengenai untuk 

mencapai sasaran khusus (yang diinginkan) (Hamdani, 2011: 18). Istilah strategi dalam dunia 

pendidikan diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed to achieves a particular 

educational goal (David dalam Wina, 2011: 126). Dengan demikian, strategi pembelajaran dapat 

diartikan sebagai perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu (Wina, 2011: 126). Hal yang penting bahwa strategi pembelajaran merupakan 

rencana tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk  penggunaan metode dan berbagai sumber daya 

dalam pembelajaran, dan juga strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu (Wina, 2011: 126). 

 

Model pembelajaran make a match atau mencari pasangan merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Lorna Curran pada tahun 1994. 

Tujuan dari model ini antara lain: 1) pendalaman materi; 2) penggalian materi; dan 3) edutainment 

(Huda, 2014: 250). Salah satu keunggulan teknik ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar 

mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan.  

 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7   │   No. 10  │    OKTOBER 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         17 

  

Setiap pembelajaran yang dilakukan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing- masing yang 

tidak dapat dipisahkan. Tidak terkecuali juga pembelajaran dengan menggunakan model, seperti 

halnya model pembelajaran make a match misalnya. Peneliti memilih model ini untuk dijadikan 

sebagai alternatif pemecahan masalah dalam penelitian.  

 

Penelitian ini menggunakan model make amatch dengan media slide-suara. Model ini dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa, meningkatkan motivasi belajar siswa, melatih siswa untuk 

berani dan saling bekerjasama menemukan pasangan yang sesuai antara soal dan jawaban dengan 

tepat dan cepat, serta menghargai waktu belajar. Pemanfaatan media slide-suara dalam pembelajaran 

IPS memberikan nuansa baru dalam kegiatan belajar mengajar serta memberikan kemudahan pada 

siswa untuk memahami materi yang dipelajari. Media pembelajaran yang baik akan mengaktifkan 

siswa dalam memberikan tanggapan, umpan balik dan mendorong siswa untuk melakukan praktik-

praktik yang benar. Penggunaan media slide-suara dapat menarik perhatian siswa, meningkatkan 

motivasi belajar siswa, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan siswa menjadi lebih antusias 

dan terampil sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa.  

 

METODOLOGI 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawa  dengan alamat Jl. 

Perintis Pekon Tampang Tua Kecamataan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus.semester II 

dengan jumlah siswa 18 yang terdiri dari 10 laki – laki dan 8 perempuan tahun ajaran 2020/2021. 

Waktu pelaksanaan perbaikan pembelajaran dimulai bulan April s.d Mei 2021, dengan 

perincian jadwal sebagai berikut: 

 

Tabel Jadwal Pelaksanaan Penelitian Pembelajaran 

 

No Hari/Tanggal Pembelajaran Ket 

1  

Senin, 19 April 2021 

Pembahasan Hasil 

 

Prasiklus 

Luring 

2  

Selasa, 21 April 2021 

Pembahasan Siklus 1 

 

Pertemuan 1 

Luring 

3  

Selasa 29 April 2021 

Pembahasan Siklus 1 

 

Pertemuan 2 

Luring 

4  

Rabu, 30 April 2021 

Pembahasan Siklus 2 

 

Pertemuan 1 

Luring 

5  

Senin, 05 Mei 2021 

Pembahasan Siklus 2 

 

Pertemuan 2 

Luring 

6 6 Juni 2021 Membuat Laporan PTK  
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Pada pelaksanaan perbaikan pembelajaran penulis mengangkat mata pelajaran IPS (Ilmu Pendidikan 

Sosial) kelas IV di SDN 1 Tampang Tua. Dari hasil perbaikan pembelajaran, terdapat jenis 

karakter siswa yang sangat menonjol yaitu: Kurangnya aktivitas belajar siswa. Rendahnya 

perolehan hasil belajar siswa.  

 

Desain prosedur perbaikan pembelajaran yang peneliti lakukan menggunakan model penelitian 

tindakan kelas yang terdiri dari tahapan perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi.  Pada setiap 

siklus perbaikan, penulis dibantu oleh teman sejawat dan supervisor.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembahsan Hasil Penelitian Perbaikan Pembelajaran 

Tahap pra siklus menunjukan bahwa siswa kelas IV SDN 1 Tampang Tua  13  siswa  dari  18  siswa  

yang  tidak  aktif  dalam  pembelajran  IPS.  Setelah diadakan perbaikan pembelajaran pada siklus 1, 

hasil pengamatan aktifitas belajar siswa pada siklus 1 beradasarkan data terdapat 13 siswa yang aktif 

mengikuti pelajaran IPS dengan rata-rata presentase 60%. Ini menunjukan bahwa aktifitas belajar 

siswa sudah mulai meningkat dibandingkan saat pembelajaran pra siklus. Presentase ketuntasan 

hasil belajar siklus 1 mencapai 65,25% atau 13 siswa yamng mencapai KKM dengan nilai rata rata 

72,44%.untuk meningkatkan aktivitas dan belajar siswa, maka diadakan lagi siklus 11. Dari data 

tabel pada siklus 11 menunjukan bahwa 100% siswa sudah aktif mengikuti pembelajaran dengan 

rata rata presentase 79,55%. Hasil belajar pada siklus 11 menunjukan nilai rata rata siswa, 80,33 

dengan presentase ketuntasan 100%.   

 

Hal ini menunjukan bahwa perbaikan pembelajaran pada  siklus  11  telah berhasil mencapai target 

tujuan pembelajaran, semua siswa pada silus 11 sudah mengikuti pembelajaran dengan aktif, 

nyaman dan kondusif dengan model make a match dengan media slide-suara yang diterapkan 

oleh guru. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian tindakan kelas tentang peningkatan kualitas 

pembelajaran IPS melalui model make a match dengan media slide-suara dikelas IV SDN 1 

Tampang Tua, dapat disimpulkan sebagai berikut: Keterampilan guru kelas IV SDN 1 Tampang Tua 

pada pembelajaran IPS melalui model maka a match dengan media slide-suara mengalami 

peningkatan pada setiap siklus, ditunjukkan dengan perolehan skor keterampilan guru pada siklus I 

yaitu 13 dengan kategori baik, kemudian pada siklus II meningkat menjadi 16 dengan kategori sangat 

baik. Aktivitas siswa kelas IV SDN 1 Tampang Tua pada pembelajaran IPS melalui model make a 

match dengan media slide-suara mengalami peningkatan pada setiap siklus, ditunjukkan dengan 

perolehan skor aktivitas siswa pada siklus I yaitu 2,0 dengan kategori cukup, kemudian pada siklus II 

meningkat menjadi 3,01 dengan kategori baik. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

melalui model make a match dengan media slide-suara mengalami peningkatan pada setiap siklus. 

Hasil belajar terdiri atas tiga ranah, yaitu pengetahuan (kognitif), sikap spiritual dan sosial (afektif), 

dan ranah keterampilan (afektif). Ranah kognitif diperoleh dari hasil tes evaluasi yang dilakukan 

setiap akhir pembelajaran  pada  setiap  siklus,  sedangkan  ranah  afektif  dan  psikomotorik  

diperoleh melalui pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung pada setiap siklus. Pada 

siklus I hasil belajar ranah kognitif mencapai ketuntasan klasikal sebesar 54,83% dengan rata-rata 

62,74, ranah afektif memperoleh skor 3 untuk kedua aspek yaitu spiritual dan sosial dengan kategori 

B, sedangkan untuk ranah keterampilan mendapat skor 2,025 dengan predikat B-. Siklus II hasil 

belajar kognitif mengalami peningkatan dengan ketuntasan klasikal meningkat menjadi 79,55% 
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dengan rata-rata kelas 80,33, ranah afektif memperoleh skor 4 dengan kategori A untuk aspek 

spiritual, sedangkan skor 3 untuk aspek sosial dengan kategori B, pada ranah keterampilan mendapat 

skor 3,56 dengan predikat A- dengan KKM 66. 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas pada pembelajaran IPS melalui model make amatch 

dengan media slide-suara terhadap siswa kelas IV SDN 1 Tampang Tua, maka saran yang dapat 

peneliti sampaikan yaitu: Guru dapat menerapkan model make amatch dengan media slide-suara 

dalam pembelajaran baik dalam pembelajaran IPS maupun pembelajaran yang lain karena model ini 

terbukti dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siwa, 

dan hasil belajar seperti penelitian yang telah peneliti lakukan. Selain itu penggunaan model dan 

media dalam pembelajaran dapat menciptakan kegiatan belajar yang menyenangkan, efektif, dan 

bermakna bagi para siswa. Melalui penerapan model make amatch dengan media slide-suara dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN 1 

Tampang Tua. Oleh karena itu, diharapkan siswa dapat selalu mengikuti pembelajaran dengan 

aktif dan efektif, serta mengikuti pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna agar hasil belajar 

siswa lebih meningkat. Bagi sekolah hendaknya dapat mendorong dan memotivasi guru untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran aktif, efektif, menyenangkan, dan bermakna dengan cara 

menyediakan sarana-prasarana yang dibutuhkan agar kualitas pembelajaran dapat terus meningkat. 
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ABSTRACT 

The aims of this study are as follows: To increase interaction between students through the game method 

(Game). To increase the closeness of students through the game method (Game). To develop students' sympathy 

through the game method (Game). To increase the students' courage to do good through the game method 

(Game). To increase student awareness through the game method (Game). For controlling students' emotions 

through the game method (Game). To improve students' morale through the game method (Game). After the 

research was conducted, the data on student learning activity showed that there had been an increase in 

students' social attitudes in the very good category, the first meeting reached 12.09%, the second meeting 

reached 18.14%, the third meeting reached 21.77%, the fourth meeting reached 22.17%. , meeting 5 reached 

25.42%, and meeting 6 reached 29.43%. There has been an increase in students' social attitudes, therefore it 

can be concluded that the game guidance model can improve the social attitudes of class VIII 5 odd semester 

students in 2020. 

Key Word: Social Attitude, Game Method 

 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk meningkatkan interaksi antar siswa melalui metode 

permainan (Game). Untuk meningkatkan kedekatan siswa melalui metode permainan (Game). Untuk 

mengembangkan rasa simpati siswa melalui metode permainan (Game). Untuk meningkatkan keberanian 

berbuat baik siswa melalui metode permainan (Game). Untuk meningkatkan kepedulian siswa melalui metode 

permainan (Game). Untuk pengendalian emosi siswa melalui metode permainan (Game). Untuk meningkatkan 

moral siswa melalui metode permainan (Game). Setelah diadakan penelitian diperoleh data tentang keaktifan 

belajar siswa nampak telah terjadi peningkatan sikap sosial siswa kategori amat baik pertemuan 1 mencapai 

12,09%, pertemuan 2 mencapai 18,14%, pertemuan 3 mencapai 21,77%, pertemuan 4 mencapai 22,17%, 

pertemuan 5 mencapai 25,42%, dan pertemuan 6 mencapai 29,43%. Telah terdapat peningkatan sikap sosial 

siswa, karena itu dapat disimpulkan model bimbingan permainan, dapat meningkatkan sikap sosial siswa kelas 

VIII 5 semester ganjil  tahun 2020. 

Kata Kunci: Sikap Sosial, Metode Permainan 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Istilah sikap yang dalam bahasa Inggris disebut attitude pertama kali digunakan oleh Herbert Spencer 

(1862), yang menggunakan kata ini untuk menunjuk suatu status mental seseorang. Kemudian pada 
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tahun 1888 Lange menggunakan konsep ini dalam suatu eksperimen laboratorium. Kemudian konsep 

sikap secara populer digunakan oleh para ahli sosiologi dan psikologi. Bagi para ahli psikologi, 

perhatian terhadap sikap berakar pada alasan perbedaan individual. Mengapa individu yang berbeda 

memperlihatkan tingkah laku yang berbeda di dalam situasi yang sebagian besar gejala mi 

diterangkan oleh adanya perbedaan sikap. Sedang bagi para ahli sosiologi sikap memiliki arti yang 

lebih besar untuk menerangkan perubahan sosial dan kebudayaan. 

 

Kita telah mengetahui bahwa orang dalam berhubungan dengan orang lain tidak hanya berbuat begitu 

saja, tetapi juga menyadari perbuatan yang dilakukan dan menyadari pula situasi yang ada sangkut 

pautnya dengan perbuatan itu. Kesadaran mi tidak hanya mengenai tingkah laku yang sudah terjadi, 

tetapi juga tingkah laku yang mungkin akan terjadi. Kesadaran individu yang menentukan perbuatan 

nyata dan perbuatan-perbuatan yang mungkin akan terjadi inilah yang dinamika SIKAP.  

 

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur 

secara sistematis. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

 

Begitu pentingnya peran guru dalam mentransformasikan input-input pendidikan, sampai-sampai 

banyak pakar menyatakan bahwa di sekolah tidak akan ada perubahan atau peningkatan kualitas tanpa 

adanya perubahan dan peningkatan kualitas guru. dalam proses pembelajaran. Guru merupakan faktor 

penentu yang sangat dominan dalam pendidikan pada umumnya, karena guru memegang peranan 

dalam proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan 

secara keseluruhan. 

 

Peningkatan mutu pendidikan ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia yang terlibat dalam 

proses pendidikan. Guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan 

mempunyai posisi strategis maka setiap usaha peningkatan mutu pendidikan perlu memberikan 

perhatian besar kepada peningkatan guru baik dalam segi jumlah maupun mutunya. Guru adalah 

tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat (Djamarah, 2000: 23).  

 

Guru harus memiliki kemampuan yang meliputi penguasaan materi pelajaran, penguasaan profesional 

keguruan dan pendidikan, penguasaan cara-cara menyesuaikan diri dan berkepribadian untuk 

melaksanakan tugasnya, disamping itu guru harus merupakan pribadi yang berkembang dan bersifat 

dinamis. Pendidik dan tenaga kependidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional berkewajiban: Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, 

menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Mempunyai komitmen secara profesional untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan 

kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.  

 

Harapan dalam undang-undang tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma pola mengajar 

guru yang pada mulanya sebagai sumber informasi bagi siswa dan selalu mendominasi kegiatan 

dalam kelas berubah menuju paradigma yang memposisikan guru sebagai fasilitator dalam proses 

pembelajaran dan selalu terjadi interaksi antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa dalam 
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kelas. Kenyataan ini mengharuskan guru untuk selalu meningkatkan kemampuannya terutama 

memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam 

proses pembelajaran.  

 

Bimbingan (guidance) dan konseling (counseling) memiliki hubungan yang sangat erat dan 

merupakan kegiatan yang integral. Dalam praktik sehari-hari istilah bimbingan selalu digandengkan 

dengan istilah konseling yakni bimbingan dan konseling (guidance and counseling). 

 

Ada pihak-pihak yang beranggapan bahwa tidak ada perbedaan yang prinsipil antar bimbingan 

dengan konseling atau keduannya memiliki makna yang identik. Namun sementara pihak ada yang 

berpendapat bahwa bimbingan dan konseling merupaka dua pengertian yang berbeda, baik dasar 

maupun cara kerjanya. Konseling atau counseling dianggap identik dengan psychoterapy, yaitu usaha 

menolong orang-orang yang mengalami gangguan psikis yang serius, sedangkan bimbingan dianggap 

identik dengan pendidikan. 

 

Sementara pihak ada lagi yang berpendapat bahwa konseling merupakan salah satu teknik pemberian 

layanan dalam bimbingan dan merupakan inti dari keseluruhan pelayanan bimbingan. Pandangan 

inilah yang nampaknya sekarang banyak dianut. Dengan demikian bimbingan dan konseling menjadi 

harapan bagi sekolah agar dapat menjadikan siswa disekolah menjadi pribadi sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional. 

 

Tetapi pada kenyataan siswa dan siswi di SMPN 1 Punggur belum berperan aktif dalam membentuk 

karakter dan watak siswa yang sesuai dengan tujuan pendidikan, berdasarkan  pengamatan penulis 

selaku guru BK  di SMPN 1 Punggur masih terdapat siswa yang melanggar tata tertib, prestasi belajar 

yang rendah dan kepekaan serta kepedulian sosial yang rendah. Untuk mengatasi hal ini penulis 

selaku guru BK di SMPN 1 Punggur mencoba untuk menerapkan metode permainan sebagai upaya 

mengembangkan sikap sosial siswa. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 

Apakah interaksi siswa dalam bimbingan dan konseling  dapat mengembangkan sikap sosial siswa 

kelas VIII 5 SMPN 1 Punggur Tahun 2020. Apakah kedekatan siswa  dapat mengembangkan sikap 

sosial siswa kelas VIII 5 SMPN 1 Punggur Tahun 2020. Apakah rasa simpati siswa  dapat 

mengembangkan sikap sosial siswa kelas VIII 5 SMPN 1 Punggur Tahun 2020. Apakah kepedulian 

dapat mengembangkan sikap sosial siswa kelas VIII 5 SMPN 1 Punggur Tahun 2020. Apakah 

keberanian berbuat baik siswa dapat mengembangkan sikap sosial siswa kelas VIII 5 SMPN 1 

Punggur Tahun 2020? Apakah emosional baik siswa dapat mengembangkan sikap sosial siswa kelas 

VIII 5 SMPN 1 Punggur Tahun 2020. Apakah moral siswa dapat mengembangkan sikap sosial siswa 

kelas VIII 5 SMPN 1 Punggur Tahun 2020? 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalahnya adalah "Apakah melalui metode permainan  dapat mengembangkan siakap 

sosial  siswa kelas VIII 5 SMPN 1 Punggur  Lampung Tengah Tahun 2020?” 

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk 

meningkatkan interaksi antar siswa melalui metode permainan (Game). Untuk meningkatkan 

kedekatan siswa melalui metode permainan (Game). Untuk mengembangkan rasa simpati siswa 
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melalui metode permainan (Game). Untuk meningkatkan keberanian  berbuat baik siswa melalui 

metode permainan (Game). Untuk meningkatkan kepedulian siswa melalui metode permainan 

(Game). Untuk pengendalian emosi   siswa melalui metode permainan (Game). Untuk meningkatkan 

moral  siswa melalui metode permainan (Game). 

 

KAJIAN PUSTAKA  

Sikap adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata dalam kegiatan-kegiatan 

sosial. Maka sikap sosial adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata, yang 

berulang-ulang terhadap objek sosial. Hal ini terjadi bukan saja pada orang-orang lain dalam satu 

masyarakat. Tiap-tiap sikap mempunyai 3 aspek : (a). Aspek Kognitif yaitu yang berhubungan dengan 

gejala mengenal pikiran. Ini berarti berwujud pengolahan, pengalaman, dan keyakinan serta harapan-

harapan individu tentang objek atau kelompok objek tertentu. (b). Aspek Afektif berwujud proses 

yang menyangkut perasaan-perasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipati, dan 

sebagainya yang ditujukan kepada objek-ojek tertentu. (c). Aspek Konatif: berwujud proses 

tendensi/kecenderungan untuk berbuat sesuatu objek, misalnya kecenderungan memberi pertolongan, 

menjauhkan diri dan sebagainya. 

 

Di samping sikap sosial yang terdapat sikap individual, yaitu sikap yang hanya dimiliki oleh 

perseorangan, misalnya: Sikap atau kesukaan seseorang terhadap burung-burung tertentu, seperti 

perkutut, parkit, merpati, dan sebagainya. 

 

Sikap sebagai tingkatan kecenderungan yang bersifat positif atau negatif yang berhubungan dengan 

objek psikologi. Objek psikologi di sini meliputi: simbol, káta kata, slogan, orang, lembaga, ide, dan 

sebagainya. Orang dikatakan memiliki sikap positif terhadap suatu objec psikologi apabila ia suka 

(like) atau memiliki sikap yang favorable, sebaliknya orang yang dikatakan memiliki sikap yang 

negatif terhadap objek psikologi bila ia tidak suka (dislike) atau sikapnya unfavorable terhadap objek 

psikologi (Back, Kurt W., 1977, hal.3) 

 

John H. Harvey dan William P. Smith mendefinisikan sikap sebagai kesiapan merespons secara 

konsisten dalam bentuk positif atau negatif terhadap objek atau situasi. Sedangkan Genmgan 

mendefinisikan bahwa pengertian attitude dapat diterjemahkan dengan kata sikap terhadap objek 

tertentu, yang dapat merupakan sikap, pandangan atau sikap perasaan, tetapi sikap mana disertai oleh 

kecenderungan unmk bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek tadi itu.  

 

Jadi attitude itu lebih diterjemahkan sebagai sikap dan kesediaan beraksi terhadap suatu hal. 

Meskipun ada beberapa perbedaan pcngertian tentang sikap, namun ada beberapa ciri yang dapat 

disetujui. Sebagian besar ahli dan peneliti sikap setuju bahwa sikap adalah predisposisi yang dipelajari 

yang mempengaruhi tingkah laku, berubah dalam hal intensitasnya, biasanya konsisten sepanjang 

wakru dalam situasi yang sama, dan komposisinya hampir selalu kompleks. Sehubungan dengan itu 

pula kami cenderung untuk mengemukakan pengertian sikap sebagai berikut: Sikap adalah kesiapan 

merespons yang sifatnya positif atau negatif terhadap objek atau situasi secara konsisten. 

 

Demikianlah, sikap adalah konsep yang membantu kita untuk memahami tingkah laku. Sejumlah 

perbedaan tingkah laku dapat merupakan pencerminan atau manifestasi dari sikap yang sama. Sikap 

sosial dinyatakan tidak oleh seorang saja tetapi diperhatikan oleh orang-orang sekelompoknya. 

Objeknya adalah objek sosial (objeknya banyak orang dalam kelompok) dan dinyatakan berulang-

ulang. Misalnya: sikap berkabung seluruh anggota kelompok karena meninggalnya seorang 

pahlawannya.  
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Jadi yang menandai adanya sikap sosial adalah: Subjek orang-orang dalam kelompoknya. Objek-

objeknya sekelompok, objeknya sosial. Dinyatakan berulang-ulang. 

 

Sikap Individual, Ini hanya dimiliki secara individual seorang demi seorang. Objeknya pun bukan 

merupakan objek sosial. Misalnya: Sikap yang berupa kesenangan atas salah satu jenis makanan atau 

salah satu jenis tumbuh-tumbuhan. Di samping pembagian sikap atas sosial dan individual sikap dapat 

pula dibedakan atas: Sikap positif : sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan, merima, 

mengakui, menyetujui, serta melaksanakan norma-norma yang berlaku di mana individu itu berada. 

Sikap negative : sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan penolakan atau tidak menyetujui 

terhadap norma-norma yang berlaku di mana individu itu berada. 

 

Sikap positif/negatif ini tentu saja berhubungan dengan norma. Orang tidak akan tahu apakah sikap 

seseorang itu positif atau negatif tanpa mengetahui norma yang berlaku. Oleh karena itu untuk 

menentukan apakah sikap ini positif/ negatifperlu dikonsultasikan dengan norma yang berlaku di situ. 

Di samping itu masing-masing kelompok atau kesatuan sosial memiliki norma sendiri-sendiri yang 

mungkin saling berbeda atau bahkan bertentangan. Sikap yang dliperlihatkan oleh individu dalam 

kelompok A dianggap atau dinilai sebagai sikap yang negatif, belum tentu sikap yang sama yang 

diperlihatkan oleh anggota kelompok B juga dinilai sebagai sikap negatif. 

 

Sikap timbul karena ada stimulus. Terbentuknya suatu sikap itu banyak dipengaruhi perangsang oleh 

lingkungan sosial dan kebudayaan misalnya: keluarga, norma, golongan agama, dan adat istiadat. 

Dalam hal ini keluarga mempunyai peranan yang besar dalam membentuk sikap putra-putranya. 

Sebab keluargalah sebagai kelompok primer bagi anak merupakan pengaruh yang paling dominan. 

Sikap seseorang tidak selamanya tetap. Ini bukan berarti orang tidak bersikap. Ia bersikap juga hanya 

bentuknya: diam. 

 

Sikap tumbuh dan berkembang dalam basis sosial yang tertentu, misalnya: ekonomi, politik, agama 

dan sebagainya. Di dalam perkembangannya sikap banyak dipengaruhi oleh lingkungan, norma-

norma atau group. Hal ini akan mengakibatkan perbedaan sikap antara individu yang sama dengan 

yang lain karena perbedaan pengaruh atau lingkungan yang diterima. Sikap tidak akan terbentuk tanpa 

interaksi manusia, terhadap objek tertentu atau suatu objek. 

 

Pembentukan dan perubahan sikap tidak terjadi dengan sendirinya. Sikap terbentuk dalam 

hubungannya dengan suatu objek, orang, kelompok, lembaga, nilai, melalui hubungan antar individu, 

hubungan di dalam kelompok, komunikasi surat kabar, buku, poster, radio, televisi dan sebagainya, 

terdapat banyak kemungkinan yang mempengaruhi timbulnya sikap. Lingkungan yang terdekat 

dengan kehidupan sehari-hari baiyak memiliki peranan. Keluarga yang terdiri dan: orang tua, saudara-

saudara di rumah memiliki peranan yang penting. 

 

Sementara orang berpendapat bahwa mengajarkan sikap adalah merupakan tanggung jawab orang tua 

atau lembaga-lembaga keagamaan. Tetapi tidaklah demikian halnya. Lembaga lembaga sekolah pun 

memiliki tugas pula dalam membina sikap ini. Bukankah tujuan pendidikan baik di sekolah maupun 

di luar sekolah adalah mempengaruhi, membawa, membimbing anak didik agar memiliki sikap seperti 

yang diharapkan oleh masing-masing tujuan pendidikan? 

 

Conny R. Semiawan (2008 : 19-20) mengungkapkan bahwa permainan adalah berbagai kegiatan yang 

sebenarnya dirancang dengan maksud agar anak dapat meningkatkan beberapa kemampuan tertentu 

berdasarkan pengalaman belajar. Permainan adalah alat bagi anak untuk menjelajahi dunianya dari 
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yang tidak anak kenal sampai pada yang anak ketahui dan dari yang tidak dapat diperbuatnya sampai 

mampu melakukanya.  

 

Hurlock dalam Conny R Semiawan (1908 : 280) mengemukakan pengertian permainan adalah proses 

sikap sosial fisik atau psikis yangmenyenangkan dan menggembirakan. Bagi anak bermain 

merupakan kegiatan khas sebagaimana pekerjaan yang merupakan sikap sosial khas orang dewasa 

dalam kehidupan. Senada dengan pendapat diatas, Joan Freeman dan Utami Munandar (Andang 

Ismail, 2009: 16) mendefinisikan permainan sebagai suatu sikap sosial yang membantu anak 

mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk kelompok Penelitian Tindakan Kelas, yaitu penelitian yang lazim 

dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang pada saatnya akan meningkatkan 

pencapaian kompetensi peserta didik secara maksimal. Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam 

penelitian tindakan kelas ini adalah adanya kerjasama secara kolaboratif dalam beberapa langkah 

penelitian antara lain yaitu:  1) Merumuskan masalah dan merencanakan tindakan (planning). 2) 

Melaksanakan tindakan (acting) dan pengamatan (observing). Merefleksikan (reflecting) hasil 

pengamatan. 4) Perbaikan atau perubahan perencanaan (replanning) untuk  pengembangan tingkat 

keberhasilan (Sanafiah Faisal, 2003: 44)   

 

Desain penelitian tindakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain putaran spiral sesuai 

dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka penelitian ini menggunakan 

model penelitian tindakan dari penelitian yang dilakukan adalah menggunakan model penelitian 

tindakan sekolah yang dikembangkan oleh Kemmis & Taggart (2000), dimana pada prinsipnya ada 

empat tahap kegiatan yaitu, perencanaan tindakan (planning), pelaksanaan tindakan (action), 

observasi dan evaluasi proses tindakan (observation and evaluation) dan melakukan (reflecting). 

 

Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan Penelitian Tindakan ini adalah apabila terjadi kenaikan jumlah dan persentase 

siswa yang memiliki sikap sosial dengan kategori baik  pada setiap siklus. Siklus dihentikan apabila 

secara keseluruhan persentase sikap sosial siswa dengan kategori baik mencapai 75%.  

 

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif karena data yang 

dikumpulkan merupakan data  kuantitatif, berupa penyajian data melalui tabel dan meringkas data 

dalam ukuran frekuensi dan  persentase. Skor penilaian pada setiap butir komponen adalah 4=baik 

sekali, 3=baik, 2=cukup, 1=kurang, 0=tidak ada. Untuk mendapatkan nilai digunakan rumus : 

 

 

 

 

 

 

Setelah diperoleh nilai, maka nilai tersebut ditransfer ke dalam bentuk kualitatif untuk memberikan 

komentar bagaimana proses pembelajaran yang diamati dalam pelaksanaan pembelajaran, kerja 

kelompok dan hasil penilaian pembelajaran  dengan criteria penilaian acuan patokan skala lima sebagi 

berikut : 

 

 

NK = Jumlah skor perolehan X 100 

Jumlah skor maksimal 

http://pustakapaud.blogspot.com/2016/08/definisi-permainan-manfaat-bermain-bagi-pembelajaran-anak.html
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 Tabel. Kreteria Penilaian Acuan Patokan Skala Lima 

No Rentang Nilai Kreteria 

1 90 – 100 A = Baik Sekali 

2 80 – 89 B = Baik 

3 65 – 79 C = Cukup 

4 55 – 64 D = Kurang 

       Sutrisno Hadi (2000). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Siklus I 

Siklus I dilaksanakan dengan dua kali pertemuan, pertemuan pertama tanggal 6 Agustus  2020 dan 

pertemuan kedua pada tanggal 13 Agustus 2020 dari hasil pengamatan  dan observasi pada aktifitas  

belajar siswa pada kategori amat baik mencapai 12,90% sikap sosial beljar kategori baik mencapai 

29,44% dan sikap sosial siswa kategori cukup sebanyak 57,66%. Hal ini berarti bahwa sikap sosial 

siswa belum mencapi indicator yang di tetapkan yaitu 75 % sikap sosial siswa dikategorikan baik. 

Peneliti dan observer memutuskan bahwa penelitian tindakan kelas ini harus dilanjutkan pada siklus 

berikutnya.Pertemuan kedua tanggal 13 Agustus 2020, hasil pengamatan  dan observer pada proses 

kegiatan belajar pertemuan ini bahwa sikap sosial siswa pada pertemuan ini bahwa sikap sosial siswa 

pada siklus I pertemuan kedua sikap sosial siswa amat baik mencapai 18,14% siswa kategori baik 

mencapai 35,08% dan sikap sosial siswa kategori cukup sebanyak 46,77%. Dari uraian tesebut dapat 

dikatakan siswa yang termasuk kategori aktif belum mencapai target yang telah di tetapkan karena 

masih rendahnya pemahaman siswa dalam belajar. 

 

Siklus II 

Proses belajar pada pertemuan pertama siklus II pada tanggal 20 Agustus 2020 sudah lebih baik dan 

telah memperbaiki kelemahan–kelemahan yang terdapat pada siklus I, tapi masih terdapat beberapa 

kelemahan yang ditemui pada siklus 1, pada pertemuan ini sikap sosial siswa yang termasuk sangat 

baik mencapai 21,77% dan yang dapat dikategorikan baik ada 38,30% dan sikap sosial siswa yang di 

kategorikan cukup mencapai 39,91%. Sedangkan  pada pertemuan kedua siklus II pada tanggal 27 

Agustus 2020 sudah lebih baik dan telah memperbaiki kelemahan–kelemahan yang terdapat pada 

pertemuan pertama siklus II, tapi masih terdapat beberapa kelemahan yang ditemui pada pertemuan 

pertama siklus II, pada pertemuan ini sikap sosial siswa yang termasuk sangat baik mencapai 22,17% 

dan yang dapat dikategorikan baik ada 41,53% dan sikap sosial siswa yang di kategorikan cukup 

mencapai 29,30%. Dari hasil semua pengamatan pada pertemuan kedua ini mengalami peningkatan 

dari sebelumnya. Namun masih belum mencapai target yang ditentukan. Hal ini diperkirakan karena 

masih rendahnya motivasi siswa, oleh karena itu, peneliti dan observer menetapkan untuk 

melanjutkan penelitian ini ke siklus berikutnya, siklus III dengan mempersiapkan segala sesuatunya 

yang diperlukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat pada siklus II ini. 

 

Siklus III 

Pada pertemuan pertama siklus III, sikap sosial siswa sudah baik, sesuai dengan rencana yaitu 

memperbaiki kelemahan–kelemahan atau kekurangan yang terdapat pada siklus II. Pada pertemuan 

pertama siklus III ini mengalami peningkatan, pada sikap sosial siswa yang termasuk amat baik 

mencapai 25,43% dan yang dikategorikan baik ada baik ada 45,56% dan sikap sosial siswa 

dikategorikan cukup mencapai 29,30%. Pada pertemuan kedua siklus  III sudah baik, sesuai dengan 

rencana yaitu memperbaiki kelemahan–kelemahan atau kekurangan yang terdapat pada pertemuan 

pertama siklus III.  Pada pertemuan kedua siklus III ini mengalami peningkatan amat baik karena 
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sikap sosial siswa yang termasuk kategori amat baik ada 29,43% dan kategori baik ada 51,61% da 

siswa yang dikategorikan cukup ada 18,95%. Oleh karena itu, peneliti dan observer memutuskan 

untuk tidak melanjutkan tindakan penelitian ini karena semua hasil yang diperoleh sudah mencapai 

target yang ditentukan. Bimbingan  dengan model permainan dapat meningkatkan motivasi dan sikap 

sosial siswa. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, diperoleh data tentang keaktifan belajar siswa nampak telah 

terjadi peningkatan sikap sosial siswa kategori amat baik pertemuan 1 mencapai 12,09%, pertemuan 2 

mencapai 18,14%, pertemuan 3 mencapai 21,77%, pertemuan 4 mencapai 22,17%, pertemuan 5 

mencapai 25,42%, dan pertemuan 6 mencapai 29,43%. Telah terdapat peningkatan sikap sosial siswa, 

karena itu dapat disimpulkan model bimbingan permainan, dapat meningkatkan sikap sosial siswa 

kelas VIII 5  semester ganjil  tahun 2020. 

 

Saran 

Bagi rekan guru yang akan melakukan penelitian serupa, hal yang perlu diperhatikan adalah model 

bimbingan permainan harus benar–benar mempertimbangkan waktu yang tersedia sehingga proses 

pembelajaran dapat berjalan efektif. Proses pembimbingan siswa sebaiknya dilakukan secara 

individual agar benar–benar bisa menggali kesulitan belajar siswa. 
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ABSTRACT 

The objectives of this learning improvement are (1) to increase the science learning activities of class VIII odd 

semester students of SMP Negeri 3 Pematang Sawa for the academic year 2022/2023 on the Human Movement 

System material using the NHT (Numbered Heads Together) learning model; (2) Improving the science learning 

outcomes of class VIII odd semester students of SMP Negeri 3 Pematang Sawa for the 2022/2023 academic year 

on the Human Movement System material using the NHT (Numbered Heads Together) learning model. The 

results of the study of improvement in learning were found that the learning activities of class VIII students were 

very good 9.17%, good 65.83%, moderate 25.00%, and less than 0%. While the learning outcomes of class VIII 

students are 80.00% complete and 20.00% incomplete. Thus, it can be concluded that the use of the Numbered 

Heads Together (NHT) Learning Model in Natural Science learning on the Human Movement System material 

in the Odd Semester of the 2022/2023 academic year at SMPN 3 Pematang Sawa can increase the learning 

activities of class VIII students. The use of the Numbered Heads Together (NHT) Learning Model in Natural 

Science learning on the Human Movement System material in the Odd Semester of the 2022/2023 academic 

year at SMPN 3 Pematang Sawa can improve the learning outcomes of class VIII students. 
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ABSTRAK 

Tujuan perbaikan pembelajaran ini adalah (1) meningkatkan aktivitas belajar  IPA siswa kelas VIII  Semester 

Ganjil  SMP Negeri 3 Pematang Sawa  tahun pelajaran 2022/2023  pada materi Sistem Gerak Manusia dengan 

menggunakan model pembelajaran NHT (Numbered Heads Together); (2) Meningkatkan hasil belajar IPA 

siswa kelas VIII  Semester Ganjil  SMP Negeri 3 Pematang Sawa  tahun pelajaran 2022/2023  pada materi  

Sistem Gerak Manusia dengan menggunakan model pmbelajaran NHT (Numbered Heads Together). Hasil 

penelitian perbaikan pembelajaran didapat bahwa aktivitas belajar siswa kelas VIII, yaitu sangat baik 9,17%, 

baik 65,83%,  Cukup 25,00%, dan kurang 0%. Sedangkan hasil belajar siswa kelas VIII yaitu Tuntas 80,00% 

dan tidak tuntas 20,00%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggunaan Model Pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT) pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pada materi Sistem Gerak 

Manusia Semester Ganjil tahun pelajaran 2022/2023 di SMPN 3 Pematang Sawa  dapat  meningkatkan aktivitas 

belajar siswa kelas VIII. Penggunaan Model Pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) pada 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pada materi Sistem Gerak Manusia Semester Ganjil tahun pelajaran 

2022/2023 di SMPN 3 Pematang Sawa dapat  meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII. 

Kata Kunci: Hasil Belajar, NHT, IPA 
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Latar Belakang Masalah 

Mata pelajaran Fisika, Kimia dan Biologi di tingkat SMP merupakan cabang dari Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA), yaitu pengetahuan yang disusun berdasarkan fakta, fenomena-fenomena alam, hasil 

pemikiran, dan hasil eksperimen yang dilakukan pada ahli. Dalam perkembangannya, IPA tidak hanya 

ditandai oleh adanya kumpulan fakta saja, melainkan juga ditandai munculnya metode ilmiah dan 

sikap ilmiah. Nana Sudjana (2000 : 30) mengemukakan bahwa "tujuan, bahan, metode dan alat serta 

penilaian menjadi komponen utama yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar".  

 

Tiga domain yang harus dikembangkan dalam pembelajaran IPA adalah domain kognitif, afektif dan 

psikomotor. Domain kognitif menekankan pembelajaran yang berkaitan dengan fakta, konsep, dan 

generalisasi yang dapat diperoleh melalui sumber sekunder atau dengan melibatkan prosedur empiris. 

Domain afektif meliputi sikap, nilai, minat, motivasi dan apresiasi terhadap mata pelajaran IPA. 

Domain psikomotor berkaitan dengan ketrampilan fisik yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-

tugas laboratorium. Berkaitan dengan hal itu, maka untuk mengajarkan IPA diperlukan metode yang 

tepat dan sesuai dengan karakteristik pada mata pelajaran   IPA yang diajarkan secara umum. 

 

Kenyataan menunjukkan bahwa metode pembelajaran konvensional masih mendominasi dalam proses 

belajar mengajar IPA. Pembelajaran konvensional yang umum dilakukan adalah dalam bentuk 

ceramah, yaitu metode penyampaian informasi oleh guru sebagai pembicara kepada siswa sebagai 

sekelompok pendengar. Dalam situasi yang kurang menyenangkan, metode pembelajaran 

konvensional dapat menyebabkan minat belajar siswa menjadi rendah, karena metode ini kurang 

menarik, menghalangi respon siswa, dan membatasi daya ingat siswa. Oleh karena itu, dibutuhkan 

suatu metode pembelajaran yang menarik, inovatif, serta memberikan iklim kondusif dalam 

perkembangan daya nalar dan kreatifitas siswa.  

 

Materi pelajaran yang berbeda-beda menuntut adanya variasi pembelajaran. Metode pembelajaran 

yang baik akan menghasilkan prestasi belajar yang memuaskan dan sebaliknya metode pembelajaran 

yang kurang tepat akan membuat siswa kurang termotivasi dan dampak selanjutnya bagi siswa adalah 

menurunnya prestasi belajar. 

 

Faktor eksternal yang dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, salah satunya adalah ketepatan 

guru di dalam memilih metode mengajar. Seorang guru yang inovatif akan berani melakukan 

pembaharuan dalam tugasnya, berani memanfaatkan dan memperkaya pengalamannya. Dalam 

memilih metode mengajar banyak pertimbangan yaitu : tujuan pembelajaran, materi, kemampuan dan 

kondisi siswa, situasi lingkungan, faktor ketersediaan penunjang serta kemampuan guru. Berdasarkan 

pengamatan di lapangan, khususnya di kelas yang saya ampu hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPA masih banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 

70 dan masih banyak terlihat siswa yang memiliki minat belajar rendah, karena mungkin siswa masih 

menganggap IPA penuh dengan hukum-hukum, rumus-rumus serta perhitungan-perhitungan yang 

sulit dipahami.  

 

Terdapat data bahwa peserta didik yang hasil tes belajarnya tinggi berjumlah 4 Orang ( 13.33% ) dan 

hasil tes belajarnya rendah berjumlah 26 orang ( 86,67% ). Data ini menunjukan bahwa peserta didik 

kelas VIII di SMPN 3 Pematang Sawa hasil tes belajarnya masih rendah. Kondisi ini memotivasi 

penulis untuk mencoba menerepakan strategi pembelajar   NHT (Numbered Heads Together). Untuk 

menjawab tantangan tersebut maka  penulis melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul: 

“Penggunaan Model Pembelajaran Numbered Heads Together untuk  Meningkatkan Aktivitas dan 
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Hasil Belajar IPA Siswa Pada Materi Sistem Gerak Manusia di kelas VIII SMP Negeri 3 Pematang 

Sawa  Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2022//2023” 

 

Rumusan Masalah 

Sesuai dengan pembatasan yang dikemukakan maka dapat dirumuskan masalah yang akan dicari 

pemecahannya sebagai berikut :  Apakah  dengan mengunakan model pembelajaran Numbered Heads 

Together dapat  meningkatkan aktivitas dan hasil belajar ipa siswa pada materi sistem gerak manusia 

di kelas VIII SMP Negeri 3 Pematang Sawa semester ganjil tahun pelajaran 2020 -2021?  

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: Meningkatkan aktivitas belajar  IPA siswa kelas VIII  Semester Ganjil  

SMP Negeri 3 Pematang Sawa  tahun pelajaran 2022/2023  pada materi Sistem Gerak Manusia 

dengan menggunakan model pembelajaran NHT (Numbered Heads Together). Meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa kelas VIII  Semester Ganjil  SMP Negeri 3 Pematang Sawa  tahun pelajaran 

2022/2023  pada materi  Sistem Gerak Manusia dengan menggunakan model pmbelajaran NHT 

(Numbered Heads Together). 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Sesuai dengan pengertian belajar secara umum, bahwa belajar merupakan suatu kegiatan yang 

mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku, maka pengertian pembelajaran adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru sedemikian rupa, sehingga  tingkah  laku  siswa  berubah 

ke arah  yang  lebih baik (Max Darsono dkk, 2000 : 2).  

 

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang kompleks, membutuhkan banyak keterampilan untuk 

membimbing anak didik dalam memperkembangkan diri sesuai dengan tujuan belajar yang ingin 

dicapai. Mengajar bukan lagi suatu penyampaian atau penerusan pengetahuan belaka. Namun lebih 

luas lagi bahwa mengajar adalah suatu aktifitas perbuatan dalam rangka membimbing anak didik 

menuju perubahan tingkah laku sesuai kebutuhan individu atau kebutuhannya sebagai anggota 

masyarakat. 

 

Pembelajaran secara umum adalah usaha sadar guru untuk membantu siswa agar mereka dapat belajar 

sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Guru berfungsi sebagi fasilitator yaitu orang yang 

menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang mendukung, agar siswa dapat mewujudkan 

kemampuan belajarnya. Sedangkan pengertian pembelajaran secara khusus, menurut Max Darsono 

dkk. (2000: 53), dapat dilihat dari berbagai aliran pendidikan. Aliran Behaviouristik menjelaskan 

bahwa pembelajaran adalah usaha guru untuk membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan 

menyediakan lingkungan (stimulus). Agar terjadi stimulus dan respon (tingkah laku yang diinginkan) 

maka diperlukan latihan dan setiap latihan yang berhasil harus diberi latihan dan penguatan. Aliran 

Kognitif mengemukakan bahwa pembelajaran adalah cara guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk berpikir agar dapat mengenal dan mempelajari apa yang sedang dipelajari. Aliran Gestalt  

mendefinisikan pembelajaran sebagai usaha guru untuk memberikan materi pembelajaran sedemikian 

rupa, sehingga siswa lebih mudah mengorganisasirnya menjadi suatu gestalt (pola bermakna). 

Bantuan guru diperlukan untuk mengaktualkan potensi mengorganisir yang terdapat dalam diri siswa. 

Sedangkan menurut aliran Humanistik menjelaskan bahwa pembelajaran adalah memberikan 

kebebasan kepada siswa untuk memilih mata pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat 

dan kemampuannya.  
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Tujuan pembelajaran yaitu membantu siswa agar memperoleh berbagai pengalaman dan dengan 

pengalaman itu tingkah laku siswa akan bertambah, baik kualitas maupun kuantitasnya. Tingkah laku 

yang dimaksud, meliputi : pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi sebagi 

pengendali sikap dan perilaku siswa. Unsur-unsur dinamis dalam pembelajaran kongruen dengan 

unsur-unsur dalam belajar. Artinya, unsur-unsur yang diperlukan dalam belajar dan keadaannya 

berubah-ubah juga terdapat dalam diri guru (motivasi dan kesiapan membelajarkan siswa), dan pada 

upaya guru menyiapkan bahan pembelajaran, alat bantu pembelajaran, suasana pembelajaran, dan 

kondisi atau kesiapan siswa mengikuti pembelajaran, baik secara fisik maupun psikologis. 

 

Belajar adalah suatu proses, dan bukan suatu hasil. Karena itu belajar berlangsung secara aktif dan 

integratif dengan menggunakan berbagai bentuk perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. Proses 

belajar itu berbeda dengan proses kematangan. Kematangan adalah "proses dimana tingkah laku 

dimodifikasi sebagai akibat dari pertumbuhan dan perkembangan struktur serta fungsi-fungsi jasmani" 

(Wasty Soeminto, 1998 : 105). Dengan demikian, tidak setiap perubahan tingkah laku pada diri 

individu merupakan hasil belajar. Wittrok sebagaimana dikutip Good dan Brophy (1990 : 124) 

mendefinisikan "belajar sebagai sesuatu untuk menggambarkan proses perubahan". Slameto (1995 : 2) 

mengemukakan bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

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

dalam interaksi dengan lingkungannya. 

 

Individu yang belajar akan memperoleh hasil belajar yang merupakan perubahan atau perkembangan 

dalam diri individu yang dapat berupa sikap, nilai-nilai, tingkah laku, dan tingkat intelektualnya, 

sedangkan prestasi belajar merupakan tingkat keberhasilan individu setelah melakukan aktifitas 

belajar. Lindgren dalam Sri Widadi (1997 : 33), mengemukakan bahwa "Prestasi belajar adalah 

seluruh kecakapan dari hasil yang dicapai, diperoleh melalui proses belajar di sekolah dinyatakan 

dengan angka-angka atau nilai-nilai berdasarkan hasil tes belajar". Gronlund (1993 : 20) 

mengemukakan bahwa, "hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh seseorang setelah melakukan 

kegiatan belajar". Hasil belajar diukur dengan menggunakan tes yang berguna, yakni tes yang disusun 

atau dinyatakan berdasarkan kemampuan yang dapat diobservasi. 

 

Numbered Heads Together (NHT) adalah salah satu tipe dari pembelajaran koperatif dengan 

sintaks: pengarahan, buat kelompok heterogen dan tiap siswa memiliki nomor tertentu, 

berikan persoalan materi bahan ajar (untuk tiap kelompok sama tapi untuk tiap siswa tidak 

sama sesuai dengan nomor siswa, tiap siswa dengan nomor sama mendapat tugas yang sama) 

kemudian bekerja kelompok, presentasi kelompok dengan nomor siswa yang sama sesuai 

tugas masing-masing sehingga terjadi diskusi kelas, kuis individual dan buat skor 

perkembangan tiap siswa, umumkan hasil kuis dan beri reward. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Pematang Sawa kecamatan Pematang 

Sawa Kabupaten Tanggamus pada siswa kelas VIII tahun pembelajaran 2020/2021. Peneliti memilih 

SMP Negeri 3 Pematang Sawa sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa sekolah tersebut 

merupakan tempat peneliti mengajar, sehingga peneliti dapat terlibat secara langsung dalam 

penelitian. Penelitian dilaksanakan secara kolaborasi dengan melibatkan seorang rekan guru (Dewi 

Sartika Harahap, S.IP) yang  berfungsi sebagai observer selama peneliti melaksanakan penelitian. 

Peneliti melaksanakan pengamatan terhadap pembelajaran IPA dengan menggunakan metode 

pembelajaran  Numbered Heads Together (NHT) 
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Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2022 s.d 28 Juli 2022. Penelitian dilaksanakan pada 

waktu tersebut karena menyesuaikan dengan program hierarki pembelajaran semester 1 kelas VIII 

tentang materi Sisstem Gerak Manusia. Subyek Penelitian adalah siswa kelas VII.F semester 1 tahun 

pelajaran 2022/2023 sebanyak 30 siswa yang terdiri atas 16 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. 

 

Penelitian ini adalah berjenis penelitian tindakan kelas (classroom action research). Penelitian 

tindakan kelas (PTK) adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas atau sekolah tempat ia 

mengajar dengan penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan proses dan praksis pembelajaran 

(Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, 1993: 3). PTK dilaksanakan dengan tujuan untuk 

memperbaiki dan/atau meningkatkan praktek pembelajaran secara berkesinambungan yang pada 

dasarnya melekat pada terlaksananya misi professional pendidikan yang diemban oleh guru. Prinsip 

pelaksanaan PTK, menurut Kurt Lewin dalam Kasihani Kasbolah E.S. (1999), meliputi empat tahap, 

yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi.  

 

Indikator Keberhasilan 

Peningkatan motivasi indikatornya adalah adanya peningkatan motivasi dari rendah menjadi tinggi. 

Peningkatan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam indikatornya adalah sebagai berikut : Jika aktivitas 

belajar siswa mencapai kriteria baik 80 % dari jumlah siswa. Jika hasil belajar siswa mencapai KKM 

70 minimal 85% dari jumlah siswa.  

 

HASIL DAN  PEMBAHASAN 

Melalui pengumpulan data selama 3 siklus, siklus I terdiri dari 2 kali pertemuan,   

siklus 2 terdiri dari 2 kali pertemuan, dan siklus 3 terdiri dari 2 pertemuan maka terkumpul data 

seperti berikut ini : 

 Tabel Rekapitulasi Data Hasil Penelitian  

 

No Siklus 
Aktivitas % 

SB B C K 

1 Siklus 1 Pertemuan 1 0% 26,67% 59,17% 14,16% 

2 Siklus 1 Pertemuan 2 1,67% 33,33% 53,33% 11,67% 

3 Siklus 2 Pertemuan 1 5,00  % 38,33% 49,16% 7,50% 

4 Siklus 2 Pertemuan 2 5,83% 50,83% 37,50% 5,83% 

5 Siklus 3 Pertemuan 1 8,33% 57,50% 33,33% 0,83% 

6 Siklus 3 Pertemuan 2 9,17% 65,83% 25,00% 0% 

 

Data di atas menunjukkan bahwa  dari satu siklus dan pertemuan pertama ke siklus dan pertemuan 

berikutnya  aktivitas siswa saat mengikuti mengikuti   selalu mengalami  peningkatan, yaitu  Pada 

siklus I pertemuan ke-1 siswa yang aktivitas sangat baik  0%, siswa yang aktivitas baik  26,67%, 

siswa yang aktivitas cukup 57,19%, dan siswa yang aktivitasnya kurang 14, 16%.   Pada siklus I 

pertemuan ke-2 siswa yang aktivitas sangat baik 1,67%, siswa yang aktivitas baik  33,33%, siswa 

yang aktivitas cukup 53,33%, dan siswa yang aktivitasnya kurang 11,67%. Pada siklus 2 pertemuan 

ke-1 siswa yang aktivitas sangat baik 5,00%, siswa yang aktivitas baik  38,33%, siswa yang aktivitas 

cukup 49,16%, dan siswa yang aktivitasnya kurang 7,50%. Pada siklus 2 pertemuan ke-2 siswa yang 

aktivitas sangat baik 5,83%, siswa yang aktivitas baik  50,83%, siswa yang aktivitas cukup 37,80%, 

dan siswa yang aktivitasnya kurang 5,83%. Pada siklus 3 pertemuan ke-1 siswa yang aktivitas sangat 

baik 8,33%, siswa yang aktivitas baik  57,50%, siswa yang aktivitas cukup 33,33%, dan siswa yang 
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aktivitasnya kurang 0,83%. Pada siklus 2 pertemuan ke-1 siswa yang aktivitas sangat baik 9,17%, 

siswa yang aktivitas baik  65,83%, siswa yang aktivitas cukup 25,00%, dan siswa yang aktivitasnya 

kurang 0% 

 

Data-Data Hasil Tes 

Data hasil belajar siswa  setelah siswa mengikuti proses  pembelajaran  pada semua siklus dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel Rekapitulasi Hasil Belajar  Siswa 

 

Siklus 
Hasil Belajar % 

Tuntas Tidak Tuntas 

Siklus 1 Pertemuan 1 10 % 90% 

Siklus 1 Pertemuan 2 33,33% 66,67% 

Siklus 2 Pertemuan 1 43,33% 56,67% 

Siklus 2 Pertemuan 2 56,67% 43,33% 

Siklus 3 Pertemuan 1 63,33% 36,67% 

Siklus 3 Pertemuan 2 80,00% 20,00% 

 

Dari data rekapitulasi hasil belajar siswa menunjukkan bahwa pada siklus 1 pertemuan 1 siswa yang 

mampu mencapai kriteria tuntas dalam hasil belajar hanya sebesar 10% sedangkan yang belum 

mencapai ketuntasan (tidak tuntas) sebesar 90%. Pada siklus 1 pertemuan 2 mengalami peningkatan 

yaitu siswa yang mampu mencapai kriteria tuntas sebesar 33,33%, sedangkan yang tidak tuntas 

sebesar 66,67%. Pada siklus 2 pertemuan 1 mengalami peningkatan lagi yaitu siswa yang mampu 

mencapai kriteria tuntas sebesar 43,33%, sedangkan yang tidak tuntas sebesar 56,67%. Pada siklus 2 

pertemuan 2 terus mengalami peningkatan lagi yaitu siswa yang mampu mencapai kriteria tuntas 

sebesar 56,67%, sedangkan yang tidak tuntas sebesar 43,33%. Pada siklus 3 pertemuan 1 terus 

mengalami peningkatan lagi yaitu siswa yang mampu mencapai kriteria tuntas sebesar 63,33%, 

sedangkan yang tidak tuntas sebesar 36,67%. Pertemuan terakhir pada siklus 3 pertemuan 2 siswa 

yang mampu mencapai kriteria tuntas sebesar 80,00%, sedangkan yang tidak tuntas sebesar 20,00% 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa:  Penggunaan Model 

Pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

pada materi Sistem Gerak Manusia Semester Ganjil tahun pelajaran 2022/2023 di SMPN 3 

Pematang Sawa dapat  meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas VIII, yaitu sangat  baik 

9,17%, baik 65,83%,  Cukup 25,00%, dan kurang 0%. Penggunaan Model Pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT) pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pada materi 

Sistem Gerak Manusia Semester Ganjil tahun pelajaran 2022/2023 di SMPN 3 Pematang 

Sawa dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII yaitu Tuntas 80,00% dan tidak 

tuntas 20,00%. 

 

Saran  

Dalam penelitian ini, peniliti memberikan saran sebagai berikut: Rekan-rekan guru untuk lebih kreatif 

dalam mengelola kelasnya termasuk satu diantaranya adalah tentang model pembelajaran yang 

dilakukan di kelas lebih variatif, sehingga mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 
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Rekan-rekan guru untuk dapat melakukan penelitian tindakan kelas lebih lanjut sebagai sarana dalam 

meingkatakn motivasi dan semangat siswa dalam belajar 
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IMPROVEMENT OF INTEGRATED THEMATIC LEARNING PROCESS 
USING PROBLEM BASED LEARNING (PBL) MODEL IN CLASS IV 
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ABSTRACT 

The background of this research is that the integrated thematic learning process has not been maximized, the 

teacher has not trained children's thinking skills to solve problems related to real life. The purpose of the study 

was to describe the improvement of the integrated thematic learning process using a problem based learning 

(PBL) model in the fourth grade of SDN 19 Batung Taba Kec. Lubuk Begalung . This study uses a qualitative 

and quantitative approach. The type of research is Classroom Action Research (CAR). The subjects were 

teachers and fourth grade students at SDN 19 Batung Taba Kec. Lubuk Begalung , Padang City. The research 

was carried out in collaboration between researchers and class IV teachers (observers). The research consisted 

of two cycles, each cycle had 2 meetings. The research data is in the form of observations of the integrated 

thematic learning process using the Problem Based Learning (PBL) model for students and teachers. The 

research procedure includes, (1) planning, (2) implementation, (3) observation, and (4) reflection. The results of 

the study increased: a) RPP in the first cycle 91.66% (SB) increased in the second cycle to 94.44% (SB). b) the 

implementation of the teacher aspect in the first cycle was 75.00% (C), increased in the second cycle to 90.00% 

(B), c) the implementation in the aspect of students in the first cycle an average of 70.00% (C), an average 

increase in the second cycle 87.5% (B). Thus, the Problem Based Learning (PBL) model is able to improve the 

integrated thematic learning process in class IV SD Negeri 19 Batung Taba Kec. Lubuk Begalung  Padang City 

Key Word: Integrated Thematic, Problem Based Learning (PBL) Model 

 

ABSTRAK 

Latar belakang penelitian ini adalah proses pembelajaran tematik terpadu belum maksimal, guru belum melatih 

kemampuan berpikir anak untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peningkatan proses pembelajaran tematik terpadu dengan model 

pembelajaran berbasis masalah (PBL) di kelas IV SDN 19 Batung Taba Kec. Lubuk Begalung. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SDN 19 Batung Taba Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang. 

Penelitian ini dilakukan atas kerjasama antara peneliti dan guru kelas IV (pengamat). Penelitian ini terdiri dari 

dua siklus, setiap siklus dilakukan 2 kali pertemuan. Data penelitian berupa observasi terhadap proses 

pembelajaran tematik terpadu dengan model Problem Based Learning (PBL) pada siswa dan guru. Prosedur 

penelitian meliputi, (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) observasi, dan (4) refleksi. Hasil belajar meningkat: a) 

RPP pada siklus I 91,66% (SB) meningkat pada siklus II menjadi 94,44% (SB). b) keterlaksanaan aspek guru 

pada siklus I sebesar 75,00% (C), meningkat pada siklus II menjadi 90,00% (B), c) penerapan aspek siswa pada 

siklus I rata-rata 70,00% ( C), rata-rata peningkatan pada siklus II 87,5% (B). Dengan demikian, model Problem 

Based Learning (PBL) mampu meningkatkan proses pembelajaran tematik terpadu di kelas IV SD Negeri 19 

Batung Taba Kec. Lubuk Begalung Kota Padang 

Kata Kunci: Tematik Terpadu, Model Problem Based Learning (PBL) 
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LATAR BELAKANG 

Menurut Kemendikbud (2014:16-17) “pembelajaran tematik terpadu berfungsi untuk memberikan 

kemudahan kepada peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep yang tergabung dalam 

tema serta dapat menambah semangat belajar karena materi yang dipelajari merupakan materi yang 

nyata (kontekstual) dan bermakna bagi peserta didik”. Dalam pelaksanaannya pelajaran yang 

diajarkan oleh guru SD diintegrasikan melalui tema-tema yang telah ditetapkan sebagai pemersatu 

berbagai mata pelajaran yang lebih mengutamakan makna belajar, dan keterkaitan berbagai konsep 

mata pelajaran. 

 

Dalam proses pembelajaran tematik terpadu, guru perlu melakukan perubahan yang sesuai dengan 

tuntutan kurikulum. Sesuai dengan pendapat Ahmadi (2014:76–86) idealnya pembelajaran terpadu 

pada kurikulum 2013 yaitu : guru lebih bisa mengembangkan cara pembelajaran yang asyik dan 

menyenangkan, guru harus bisa memposisikan diri sebagai pembimbing siswa bukan sang otoriter 

kelas, guru diharapkan mampu menggali dan memancing potensi siswa apapun minat dan bakatnya, 

guru harus bisa mengembangkan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan 

sesuai dengan lingkungan kehidupan keseharian peserta didik  yang  akan  disajikan  dalam  proses  

pembelajaran,  guru  perlu berperan sebagai fasilitator dan motivator agar proses pembelajaran 

menjadi bermakna bagi peserta didik, guru profesional yang diharapkan mampu  mengembangkan  

pembelajaran  yang  bermakna  bagi  peserta didik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, 

dan tindak lanjut, dan diharapkan guru memiliki keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru,   

pembelajaran   yang   lebih   kreatif   dan   menantang   sehingga kebutuhan peserta didik terpenuhi 

dan tujuan pembelajaran tercapai. 

 

Selain itu proses pembelajaran kurikulum 2013 yang ideal menurut Ahmadi (2014:80) yaitu 

“berpusat pada peserta didik, sifat pembelajaran yang kontekstual, buku teks memuat materi dan 

proses pembelajaran, sistem penilaian,  serta  kompetensi  yang  diharapkan”.  Tidak  hanya  guru  

yang berperan penting dalam proses pembelajaran tematik terpadu, namun siswa juga ikut serta 

mensukseskan pembelajaran. 

 

Menurut Majid (2014:189) “siswa sebagai subjek dalam kegiatan pembelajaran tematik terpadu 

harus dikondisikan dengan baik sehingga : 1) siswa harus siap mengikuti pembelajaran yang dalam 

pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual, pasangan, kelompok kecil 

ataupun klasikal, 2) siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif 

misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan pemecahan masalah.” 

 

Berdasarkan  observasi  yang  peneliti  lakukan  saat proses pembelajaran tema 3  peduli  terhadap  

makhluk  hidup,  sub  tema  1  hewan  dan  tumbuhan dilingkungan rumahku, pembelajaran 3 

dengan beberapa mata pelajaran yang terkait  yaitu  IPA,  IPS,  Bahasa  Indonesia,  PPKN.  Peneliti  

melihat  bahwa proses pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu di kelas IV SD Negeri 19 

Batung Taba Kec. Lubuk Begalung  Kota Padang   belum terlaksana secara maksimal baik dilihat dari  

guru maupun dilihat dari peserta didik dalam pembelajaran. Peneliti menemukan beberapa 

permasalahan pada guru yang dapat menghambat  proses  pembelajaran  :1)  Proses  pembelajaran  

masih  berpusat pada guru (teacher centered) peneliti melihat masih banyak guru yang menerangkan 

pelajaran di dapan kelas, tidak memberikan suatu permasalahan kepada   siswa   berupa   pertanyaan-

pertanyaan   yang  melatih siswa untuk berfikir. 2) Guru belum melaksanakan pembelajaran tematik 

terpadu berdasarkan lingkungan yang terdekat dengan siswa, peneliti melihat guru belum  

mengaitkan antar materi  pelajaran  dengan  lingkungan  sehari-hari siswa. 3) Guru kurang 

memberikan konsep yang nyata dalam kehidupan siswa karena terlalu berpedoman pada buku siswa 
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dan buku guru saja. 4) Di dalam proses pembelajaran guru belum membentuk siswa dalam kelompok 

kecil. 5) Guru  masih  belum  maksimal  memupuk  kemampuan  siswa  untuk  mencari solusi dari 

masalah yang ditemukan dalam materi pembelajaran, peneliti melihat guru jarang melakukan tanya 

jawab dengan siswa. 

 

Tindakan dan cara mengajar yang dilakukan oleh guru berakibatkan terhambatnya proses belajar 

siswa, diantaranya adalah: 1) siswa menjadi kurang aktif dalam proses pembelajaran, siswa melihat 

hanya duduk diam mendengarkan  guru  menyampaikan  materi.  2)  siswa  kurang  memahami 

konsep materi yang disampaikan guru secara lansung karena pembelajaran yang disampaikan guru 

kurang mengaitkan dengan kehidupan nyata, peneliti melihat lembar kegiatan siswa masih banyak 

jawabannya yang tidak sesuai dengan yang diharapkan guru. 3) Karena guru kurang kreatif dalam 

menciptakan   suasana   pembelajaran   yang   menarik   dan   menyenangkan membuat siswa 

menjadi kurang semangat dalam belajar, peneliti melihat guru masih belum memakai media belajar 

yang kongkrit. 4) siswa kurang bersemangat dalam belajar, dan proses pembelajaran hanya aktif 

siswa pintar saja,   sebagian hanya mendengarkan guru sehingga siswa tidak termotivasi untuk 

berfikir dalam menyelesaikan masalah. 5) siswa kurang menemukan konsep dalam kegiatan 

pembelajaran, peneliti melihat siswa mengerjakan latihan yang ada pada buku dan sebagian siswa 

banyak yang mencontek jawaban temannya. 

 

Dilihat dari hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa proses pembelajaran tematik terpadu di 

SDN Negeri 19 Batung Taba Kec. Lubuk Begalung  Kota Padang  masih tergolong rendah. Jika 

kondisi pembelajaran yang digambarkan di atas dibiarkan terus berlanjut maka akan berimplikasi 

negatif terhadap proses pembelajaran yang berujung pada hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

tematik terpadu di kelas IV SDN Negeri 19 Batung Taba Kec. Lubuk Begalung  Kota Padang . Untuk 

mengatasi berbagai permasalahan yang menghambat proses pembelajaran tematik yang bahkan bisa 

mengakibatkan tidak berkembangnya kompetensi yang diharapkan, maka seharusnya  guru harus 

mampu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan baik dengan menggunakan prinsip 

pengembangan RPP sesuai dengan pendapat Majid  (2014:126) “RPP disusun dengan 

memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian  dan  sumber  belajar  dalam  satu  

keutuhan  pengalaman  belajar”. Dalam melaksanakan pembelajaran tematik terpadu dibantu dengan 

menggunakan sebuah model pembelajaran yang tepat. Salah satu model pembelajaran yang peneliti 

anggap tepat dalam meningkatkan proses pembelajaran tematik terpadu adalah model Problem 

Based Learning (PBL), karena   model   ini   akan   menggarahkan   siswa   untuk   berpikir   dalam 

memecahkan masalah. 

 

Menurut Kurniasih, dkk (2014:75) “Tujuan utama model pembelajaran Problem Based Learning 

bukanlah penyampaian sejumlah besar pengetahuan kepada peserta didik, melainkan pada 

pengembangan kemampuan pemecahan masalah  dan  sekaligus  mengembangkan  kemampuan  

peserta  didik  untuk secara aktif membangun pengetahuan sendiri”. Proses pembelajaran yang 

demikian menggambarkan bahwa pemberian materi pembelajaran tidak terpusat pada guru, serta 

pembelajaran akan berlangsung secara aktif dan menyenangkan. Penggunaan model pembelajaran ini 

dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan siswa dalam pembelajaran, sehingga 

pembentukan karakter siswa yang menjadi tujuan pembelajaran tematik akan lebih maksimal. 

 

Model Problem Based Learning (PBL) membuat siswa terbiasa untuk berfikir dalam memecahkan  

masalah  yang ada  sehingga  lebih  menjadikan siswa mandiri.  Kelebihan Model Problem   Based   

Learning   (PBL)   ini dipertegas oleh Istarani (2011:34) “model ini membuat pendidikan di sekolah 
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menjadi relevan, proses mengajar membiasakan siswa menghadapi masalah secara terampil dan 

dapat merangsang pengembangan kemampuan berfikir secara kreatif dan inovatif.” 

 

METODOLOGI 

Penelitian yang peneliti lakukan secara umum menggunakan pendekatan kualitatif dan didukung 

dengan pendekatan kuantitatif karena dalam penelitian ini bukan sekedar data kualitatif tetepi 

juga data kuantitatif yang berasal dari data skor nilai tes dan hasil belajar siswa. 

 

Menurut Bogdan,dkk (dalam Basrowi,2008:1)”pendekatan kualitatif adalah salah satu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan prilaku orang-orang 

yang diamati”. Lebih lanjut Arikunto (2002:11) mengatakan “pendekatan kualitatif digunakan karena 

pelaksanaan penelitian ini terjadi secara alamiah, apa adanya, dan dalam situasi normal yang tidak 

dimanipulasi keadaan perilaku yang diamati dari orang atau sumber informasi. Jadi pendekatan 

kualitatif adalah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang 

kenyataan melalui proses berfikir induktif. Pada pendekatan kualitatif, peneliti mengamati proses 

pembelajaran yang terjadi di kelas IV SDN Negeri 19 Batung Taba Kec. Lubuk Begalung  Kota 

Padang  dan rancangan pembelajarannya. 

 

Menurut Martono (2011:20) “Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan dengan mengumpulkan data 

yang berupa angka. Data yang berupa angka tersebut diolah dan dianalisis untuk mendapatkan 

suatu informasi ilmiah dibalik angka-angka tersebut”. Kunandar (2008:127) mengatakan  

“Pendekatan  kuantitatif  digunakan  untuk  menganalisis data kuantitatif (nilai hasil belajar siswa) 

yang dapat dianalisis secara deskriptif”. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang data-datanya disajikan dalam bentuk angka. Pada 

pendekatan kuantitatif peneliti gunakan untuk pengolahan terhadap  nilai  hasil  belajar  siswa  

menggunakan  Strategi  Problem Based Learning. 

 

HASIL PENELITIAN  

Siklus I 

1) Perencanaan: (1) Perumusan   indikator   pembelajaran,   peneliti   belum   menyusun indikator 

secara sistematis hendaknyapraktisi merumuskan indikator secara sistematis yang dimulai  dari 

indikator  pengenalan  konsep kepada siswa. (2) Penetapkan  tujuan  pembelajaran,  sebaiknya  tujuan  

pembelajaran dibuat melebihi indikator. (3) Materi pembelajaran, pengembangan materi dapat 

dipahami dengan mudah juga belum muncul, pengembangan materi terlalu luas sehingga siswa sulit 

untuk memahami, sebaiknya pengembangan materi jangan terlalu luas supaya mudah dipahami oleh 

siswa. (4) Media dan sumber belajar, sebaiknya sumber belajar diambil dari berbagai buku sumber. 

2)  Pelaksanaan: Kegiatan refleksi pada proses pelaksanaan pembelajaran dilihat dari siswa dan 

peneliti sebagi guru praktisi, refleksi dilakukan berdasarkan langkah pembelajaran sesuai dengan 

model PBL. a) Aspek guru: Aspek guru yang belum terlaksana antara lain : (1) Siswa  mencari  data  

yang  berhubung  dengan  masalah,guru  belum memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya, sebaiknya pada saat siswa melakukan pencarian guru menanyakan pada siswa tentang 

masalah yang diragukan siswa, supaya siswa dalam mencari informasi tepat dan tidak keluar dari 

topik pembelajaran. (2) Melaporkan data yang diperoleh,  guru masih   belum   meminta kelompok 

memeriksa kembali diskusi yang telah dilaksanakan, sebaiknya sebelum anggota kelompok diminta 

untuk menyampaikan diskusi didepan kelas guru menyuruh siswa untuk memeriksa hasil diskusi yang 

telah dilaksanakannya. (3) Kegiatan diskusi penutup sebagai kegiatan akhir, guru belum meminta 

siswa untuk menyempurnakan hasil kerja kelompok, karena waktu banyak terpakai oleh kelompok 

membacakan hasil diskusi ke depan kelas, sebaiknya guru setelah kelompok membacakan hasil 
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diskusi didepan  kelas,  lansung  dikomentari  oleh  kelompok  lain,  supaya anggota  kelompok  yang  

tampil  bisa  memperbaiki  kekurangannya. Guru juga belum memberikan penguatan terhadap hasil 

diskusi setiap kelompok, guru hanya memberikan penguatan diakhir pembelajaran saja, sebaiknya 

setiap kelompok selesai membacakan hasil diskusinya, guru lansung memberikan penguatan. Aspek 

siswa, yang belum terlaksana antara lain: (1) Guru  mempersiapkan dan melemparkan masalah 

pada siswa, siswa belum  melakukan  diskusi  mengenai  permasalahan  yang  diberikan guru, masih 

banyak siswa yang diam ditempat duduknya dan tidak mau berpendapat tentang masalah yang 

dikemukakan guru, sebaiknya siswa aktif dan antusias dalam menjawab pertanyaan guru. (2) 

Membentuk   kelompok   kecil,   siswa   masih   belum   tertib   dalam membentuk kelompok, siswa 

masih rebut saat memindahkan kursi tempat  duduk,  hendaknya  pembentukan  kelompok  tidak  

membuat siswa rebut  dan  kelompok  dibentuk  dengan  tertib.Siswa  masih  kurang terlihat  

bertukar  pendapat  didalam  kelompoknya,  masih  ada  siswa yang diam dalam diskusi kelompok, 

hanya siswa yang pintar saja yang mencari informasi,  sebaiknya siswa saling berdiskusi dalam 

kelompok dan semua anggota kelompok harus aktif dalam memecahkan permasalahan. (3) Siswa  

mencari  data  yang  berhubungan  dengan  data,  siswa  belum terlihat mencari informasi dengan 

sungguh-sungguh dan teliti, masih ada  sebagian  anggota  kelompok  yang  tidak  mencari  informasi  

dan ribut dalam kerja kelompok, sebaiknya siswa dalam mencari informasi dan mengerjakan diskusi 

kelompok bersungguh-sungguh dan teliti. (4) Kegiatan diskusi penutup sebagai kegiatan akhir, 

siswa juga belum terlihat mengemukakan alasan pemecahan masalah, siswa sebaiknya 

mengemukan alasan dari jawaban yang mereka temukan. sebaiknya ketika ditanya alasan dari 

jawaban permasalahan pada LDK, siswa mampu menjelaskan tampa membaca teks. 

 

Siklus II 

Setelah proses pembelajaran selesai pada siklus II berdasarkan refleksi dengan guru kelas 

pembelajaran sudah berjalan dengan sangat baik. Hal ini dapat kita lihat antara lain : Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),  Refleksi  terhadap  perencanaan  yakni  dilihat  dari  hasil  

paparan siklus II diketahui bahwa perencanaan pembelajaran terlaksana dengan sangat baik. Secara 

umum dari langkah pada perencanaan terlaksana sesuai dengan yang diinginkan. 2)  Pelaksanaan,  

Setelah dilaksanakan pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model  PBL pada siklus II 

ini hampir tidak ditemukan lagi permasalahan yang menghambat pelaksanaan proses pembelajaran 

dengan model PBL, guru sudah mampu memotivasi siswa untuk bertanya maupun mengeluarkan 

pendapat. Guru juga terlihat mampu  dalam  menguasai  kelas,  siswa  terlihat  antusias,  sungguh - 

sungguh dan teliti belajar. Dengan demikian berdasarkan kesepakatan peneliti dan observer untuk 

mencukupkan sampai pada siklus II. 

 

PEMBAHASAN 

Pembahasan Siklus I 

Bentuk   Rencana   Pelaksanaan   Pembelajaran   (RPP   Tematik 

Terpadu dengan Model Problem Based Learning (PBL) 

Perencanaan pembelajaran sangat penting, karena dengan adanya perencanann yang baik diharapkan 

hasilnya baik pula. Menurut Majid (2014:125) menyatakan bahwa “rencana pelaksanaan  

pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran 

untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam 

silabus”. Kunandar (2010:262) menyatakan RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan 

penggorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam 

standar isi dan dijabarkan dalam silabus. 
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Perencanaan yang disusun guru dalam penelitian terdiri dari beberapa komponen yaitu: 1) 

kompetensi inti, 2) kompetensi dasar, 3) indikator, 4) tujuan pembelajaran, 5) materi pembelajaran, 

6) kegiatan pembelajaran, 7) pendekatan pembelajaran, 8) sumber dan media, 9) penilaian. 

 

Berdasarkan kompetensi dasar yang tercantum dalam kurikulum 2013, guru mengembangkan  

indikator yang mengidentifikasi tercapainya suatu kompetensi dasar.  Dari indikator tersebut,  guru  

dapat merancang tujuan pembelajaran dan langkah- langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

 

Pelaksanaan pembelajaran Tematik Terpadu dengan menggunakan model Problem Based 

Learning (PBL) 

Berdasarkan perencanaan yang disusun pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan apa 

yang telah direncanakan, yang mana pada siklus I pembelajaran disajikan dalam dua kali pertemuan. 

Setiap pertemuan dilaksanakan selama 6 x 35 menit. Pembelajaran pada siklus I dilaksanakan sesuai 

dengan langkah-langkah model Problem Based Learning (PBL). 

 

Pelaksanaan pembelajaran pada setiap pertemuan Siklus I dibagi menjadi tiga tahapan yakni kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pelaksanaan tindakan diawali dengan guru 

mengkondisikan  kelas, mengajak   siswa   untuk   berdo’a   bersama, melakukan absensi, melakukan 

apersepsi (bertanya jawab tentang pembelajaran lalu yang terkait), guru menyampaikan tema dan 

subtema pembelajaran  yang  akan  dipelajari  serta  guru  menyampaikan  tujuan pembelajaran 

secara umum yang ingin dicapai. 

 

Kegiatan inti dilaksanakan dengan menerapkan tahap  – tahap model   Problem Based Leraning 

(PBL). Menurut Riyanto (2009:307) adalah:  (1)  Guru  mempersiapkan  dan  melemparkan  masalah  

kepada siswa, (2) membentuk kelompok kecil, (3) siswa mencari informasi dan data  yang     

berhubungan      dengan  masalah,  siswa berkumpul  dalam kelompoknya untuk melaporkan data 

yang sudah diperoleh, (5) kegiatan diskusi penutup   sebagai   kegiatan   akhir,   apabila   proses   

sudah memperoleh solusi yang tepat. 

 

Pembahasan Siklus II 

Pembahasan hasil siklus II meliputi : a) RPP pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan 

model Problem Based Learning, b) Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan 

model Problem Based Learning. 

 

Bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP Tematik Terpadu dengan Model Problem 

Based Learning (PBL) 

Pada siklus II pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan model PBL , hasil  pengamatan  dan  penilaian  

RPP  pembelajaran  tematik  terpadu dengan  menggunakan  model  Problem  Based  Learning  pada  

siklus  II sudah meningkat dari siklus sebelumnya, yaitu pada kriteria sangat baik,. Guru sudah 

membuat RPP sesuai dengan yang diinginkan, sebagaimana menurut Depdiknas (2007:2)  

“komponen RPP minimal mencakup 1) tujuan pembelajaran, 2) materi pembelajaran, 3) metode 

pembelajaran, 4) sumber belajar, 5) penilian pembelajaran”. 

 

Pada pertemuan pertama, materi pembelajaran yang diajarkan adalah nilai gizi makanan kemasan 

dan hubungannya dengan kehidupan masyarakat, hubungan antara sumber daya alam dengan 

lingkungan dan teknologi, kewajiban warga dalam memilih makanan sehat. 
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Pelaksanaan pembelajaran Tematik Terpadu dengan menggunakan model Problem Based 

Learning (PBL) 

Pada siklus II pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan model PBL setiap pertemuan dilaksanakan 

selama 6x35 menit. Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu menggunakan model Problem Based 

Learning    dilaksanakan    tiga    tahap    kegiatan    meliputi    kegiatan pendahuluan, kegiatan inti 

dan kegiatan penutup. Pada tahap kegiatan pendahuluan diawali dengan mengkondisikan kelas, 

mengajak siswa untuk   berdo’a bersama, melakukan absensi, melakukan apersepsi (bertanya jawab 

tentang pembelajaran lalu yang terkait), guru menyampaikan tema dan subtema  pembelajaran  yang 

akan dipelajari serta guru menyampaikan tujuan pembelajaran secara umum yang ingin dicapai. Pada 

kegiatan akhir menyimpulkan pembelajaran sudah hampir semua siswa terlibat aktif dalam 

menyimpulkan pembelajaran, simpulan yang diajukan sesuai dengan materi pembelajaran dan tujuan 

pembelajaran. 

 

Pelaksanaan pembelajaran dengan tahap – tahap model   Problem Based Leraning  (PBL) dapat 

dilihat dari cara guru mengajar dan cara siswa belajar. Dengan menggunakan instrument 

penilaian pelaksanaan pembelajaran dari aspek guru siklus II pertemuan I memperoleh persentase 

skor rata –rata yaitu 85,00%   dengan kriteria penilaian sangat baik dan untuk siklus II pertemuan 

II memperoleh persentase skor rata –rata yaitu 95,00%  dengan kriteria penilaian sangat baik. Dari 

kedua pertemuan tadi dapat  dicari  persentase  skor  rata  –rata  penilaian  guru  siklus  II  adalah 

90,00% dengan kriteria penilaian sangat baik.  

 

Dari aspek siswa, siklus II pertemuan I memperoleh persentase skor rata–rata yaitu 85,00%   dengan 

kriteria penilaian sangat baik dan untuk siklus II pertemuan II memperoleh persentase skor rata –

rata yaitu 90,00% dengan kriteria penilaian sangat baik. Dari kedua pertemuan tadi dapat dicari 

persentase skor rata –rata penilaian siswa siklus II adalah 87,50%.  

 

Berdasarkan paparan dari hasil pembelajaran yang telah diuraikan diatas bahwa model PBL dapat 

meningkatkan proses pembelajaran tematik terpadu. Menurut Kemendikbud (2014:34) yaitu : (1) 

Melalui PBL akan terjadi pembelajaran bermakna, (2) dalam situasi PBL siswa mengintegrasikan 

pengetahuan dan keterampilan secara simultan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan, 

dan (3) PBL dapat meningkatkan inisiatif siswa dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar dan 

mengembangkan  hubungan  interpersonal  dalam  belajar kelompok. Dengan demikian dapat peneliti 

simpulkan bahwa penggunaan model PBL berhasil meningkatkan pembelajaran tematik terpadu 

pada tema 9 di kelas IV SDN Negeri 19 Batung Taba Kec. Lubuk Begalung  Kota Padang . 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Simpulan 

Perencanaan pembelajaran tematik terpadu di kelas  IV  SD  dengan menggunakan   model Problem 

Based Learning (PBL) dituangkan dalam bentuk RPP yang komponen penyusunnya terdiri dari 

kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, metode dan  pendekatan  pembelajaran, media dan sumber pembelajaran,   serta   

penilaian   pembelajaran.   RPP   dirancang dengan  tahapan  model Problem Based Learning (PBL)  

dengan langkah secara umum guru mempersiapkan dan melemparkan masalah kepada siswa, 

membentuk kelompok kecil, siswa mencari (hunting) informasi dan data yang berhubungan dengan 

masalah, siswa berkumpul dalam kelompoknya untuk melaporkan data yang sudah diperoleh, 

kegiatan diskusi  penutup  sebagai  kegiatan akhir, apabila proses sudah memperoleh  solusi yang 

tepat.  RPP siklus I diperoleh rata-rata  91,66%, kemudian meningkat  pada  siklus  II  dengan  rata-

rata  94,44%  dengan kriteria keberhasilan sangat baik. Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu 
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dengan model Problem Based Learning (PBL) terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 

kegiatan penutup. Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model   

Problem Based Learning (PBL) dilaksanakan dengan langkah-langkah: (a) Mempersiapkan dan  

melemparkan  masalah kepada   siswa,   (b) Membentuk kelompok kecil, (c) Mencari (hunting) dan 

mengumpulkan informasi, (d) Berkumpul dalam kelompoknya untuk melaporkan  informasi  dan  

data  yang  sudah  diperoleh,  (e)  Kegiatan diskusi penutup. Dalam   pelaksanaan   pembelajaran 

tematik terpadu dengan menggunakan model Problem Based Learning (PBL) dilakukan penilaian 

proses berdasarkan aspek guru dan siswa. Rekapitulasi hasil penilaian aspek guru siklus II lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan rekapitulasi hasil penilaian aspek guru siklus I dengan rata-rata 

75,00% meningkat menjadi dengan rata-rata 90,00% atau meningkat sekitar 15,00% dan 

rekapitulasi hasil penilaian proses pada siklus I juga sudah mengalami peningkatan pada siklus II 

dengan perolehan nilai B (Baik). Sedangkan penilaian aspek  siswa,  rekapitulasi    hasil  penilaian  

aspek siswa siklus II lebih tinggi jika dibandingkan dengan rekapitulasi hasil penilaian  aspek  siswa    

siklus  I  dengan  rata-rata  70,00%  meningkat menjadi rata-rata 87,50% atau meningkat sekitar 

17,50% dan rekapitulasi hasil penilaian mengalami peningkatan di mana siswa sudah banyak 

memperoleh nilai B (Baik).   Dari hal ini, terlihat  bahwa ada peningkatan  dari  kegiatan  mengajar  

guru  dan  aktivitas  siswa  belajar pada tahap pelaksanaan mulai dari siklus I sampai siklus II. 

 

Saran 

Saran yang sekiranya dapat memberikan masukan untuk peningkatan proses pembelajaran tematik 

terpadu sebagai berikut: dalam rencana pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan model 

Problem Based Learning (PBL), harus direncanakan dengan matang tentang bagaimana tindakan 

yang akan dilakukan. Perencanaan yang matang perlu dilakukan setelah kita mengetahui masalah 

dalam pembelajaran. Dalam pelaksanaan untuk peningkatan proses pembelajaran tematik terpadu 

dengan model Problem Based Learning (PBL), sebaiknya terlebih dahulu memahami langkah-

langkah yang ada pada model Problem Based Learning (PBL), selanjutnya harus adanya interaksi 

yang baik antara guru dan siswa, siswa dan guru agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan 

dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. 
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ABSTRACT 

The background of this research is that the integrated thematic learning process has not been maximized, the 

teacher has not trained children's thinking skills to solve problems related to real life. The purpose of the 

research is to describe the improvement of the integrated thematic learning process using the problem based 

learning (PBL) model in class IV SDN 02 Pampangan. This study uses a qualitative and quantitative approach. 

The type of research is Classroom Action Research (CAR). The research consisted of two cycles, each cycle had 

2 meetings. The research data is in the form of observations of the integrated thematic learning process using 

the Problem Based Learning (PBL) model for students and teachers. The research procedure includes, (1) 

planning, (2) implementation, (3) observation, and (4) reflection. The results of the study increased: a) RPP in 

the first cycle 91.66% (SB) increased in the second cycle to 94.44% (SB). b) the implementation of the teacher 

aspect in the first cycle was 75.00% (C), increased in the second cycle to 90.00% (B), c) the implementation in 

the aspect of students in the first cycle an average of 70.00% (C), an average increase in the second cycle 

87.5% (B). Thus, the Problem Based Learning (PBL) model is able to improve the integrated thematic learning 

process in grade IV SD Negeri 02 Pampangan District. Lubuk Begalung . 

Key Word: Integrated Thematic Learning Process, Problem Based Learning (Pbl) Model 

 

ABSTRAK 

Latar belakang penelitian ini adalah proses pembelajaran tematik terpadu belum maksimal, guru belum 

melatih kemampuan berpikir anak untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan proses pembelajaran tematik terpadu dengan 

model pembelajaran berbasis masalah (PBL) di kelas IV SDN 02 Pampangan. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 

ini terdiri dari dua siklus, setiap siklus dilakukan 2 kali pertemuan. Data penelitian berupa observasi terhadap 

proses pembelajaran tematik terpadu dengan model Problem Based Learning (PBL) pada siswa dan guru. 

Prosedur penelitian meliputi, (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) observasi, dan (4) refleksi. Hasil belajar 

meningkat: a) RPP pada siklus I 91,66% (SB) meningkat pada siklus II menjadi 94,44% (SB). b) 

keterlaksanaan aspek guru pada siklus I sebesar 75,00% (C), meningkat pada siklus II menjadi 90,00% (B), c) 

penerapan aspek siswa pada siklus I rata-rata 70,00% ( C), rata-rata peningkatan pada siklus II 87,5% (B). 

Model Problem Based Learning (PBL) mampu meningkatkan proses pembelajaran tematik terpadu di kelas 

IV SD Negeri 02 Kabupaten Pampangan. Lubuk Begalung. 

Kata Kunci: Proses Pembelajaran Tematik Terpadu, Model Problem Based Learning (PBL) 
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LATAR BELAKANG 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang menggunakan pembelajaran tematik  terpadu  dalam  proses  

pembelajaran  untuk  mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan siswa. 

Pembelajaran tematik terpadu merupakan penggabungan beberapa mata pelajaran menggunakan 

sebuah tema untuk memberikan pengalaman yang sesuai dengan kehidupan siswa, sebab dalam 

pembelajaran tematik terpadu siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui 

pengalaman langsung. Menurut Kemendikbud (2014:16-17) “pembelajaran tematik terpadu berfungsi 

untuk memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep yang 

tergabung dalam tema serta dapat menambah semangat belajar karena materi yang dipelajari 

merupakan materi yang nyata (kontekstual) dan bermakna bagi peserta didik”. Dalam 

pelaksanaannya pelajaran yang diajarkan oleh guru SD diintegrasikan melalui tema-tema yang telah 

ditetapkan sebagai pemersatu berbagai mata pelajaran yang lebih mengutamakan makna belajar, dan 

keterkaitan berbagai konsep mata pelajaran. 

 

Menurut Kurniasih,dkk (2014:75) “Tujuan utama model pembelajaran Problem Based Learning 

bukanlah penyampaian sejumlah besar pengetahuan kepada peserta didik, melainkan pada 

pengembangan kemampuan pemecahan masalah  dan  sekaligus  mengembangkan  kemampuan  

peserta  didik  untuk secara aktif membangun pengetahuan sendiri”. Proses pembelajaran yang 

demikian menggambarkan bahwa pemberian materi pembelajaran tidak terpusat pada guru, serta 

pembelajaran akan berlangsung secara aktif dan menyenangkan. Penggunaan model pembelajaran ini 

dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan siswa dalam pembelajaran, sehingga 

pembentukan karakter siswa yang menjadi tujuan pembelajaran tematik akan lebih maksimal. Model 

Problem Based Learning (PBL) membuat siswa terbiasa untuk berfikir dalam memecahkan  

masalah  yang ada  sehingga  lebih  menjadikan siswa   mandiri.   Kelebihan   Model   Problem   

Based   Learning   (PBL)   ini dipertegas oleh Istarani (2011:34) “model ini membuat pendidikan di 

sekolah menjadi relevan, proses mengajar membiasakan siswa menghadapi masalah secara terampil 

dan dapat merangsang pengembangan kemampuan berfikir secara kreatif dan inovatif.” 

 

METODOLOGI 

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

Arikunto  (2009:3)  mengemukakan bahwa “Penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan suatu 

pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan 

terjadi dalam sebuah kelas secara bersama”. Lebih lanjut Trianto (2011:13) menjelaskan bahwa: 

Penelitian  tindakan  diartikan  sebagai  penelitian  yang berorientasi pada penerapan tindakan dengan 

tujuan peningkatan mutu atau pemecahan masalah pada sekelompok subyek yang diteliti dan 

mengamati tingkat keberhasilan atau akibat tindakannya, untuk kemudian diberikan tindakan 

lanjutan yng bersifat penyempurnaan tindakan atau penyesuaian dengan kondisi dan situasi sehingga 

diperoleh hasil yang lebih baik. 

 

Kunandar (2008: 44-45) menyatakan penelitian tindakan kelas adalah: Suatu penelitian tindakan 

yang dilakukan oleh guru sekaligus lain (kolaborasi) dengan jalan merancang, melaksanakan dan 

merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif yang bertujuan untuk memperbaiki atau    

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

tertentu dalam suatu siklus. 

 

Penelitian tindakan  kelas  merupakan  penelitian  tindakan  yang  dilakukan  oleh guru atau 

kolaborasi untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran di kelas melalui suatu tindakan. Penelitian 

ini berfokus pada kelas atau pada proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. 
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HASIL PENELITIAN 

Siklus I 

Setelah kegiatan pembelajaran selesai peneliti dan guru kelas kembali merefleksi kegiatan yang 

terlihat selama pembelajaran berlansung untuk memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. Pada siklus I pertemuan II dilakukan refleksi terhadap RPP dengan penjelasan sebagai 

berikut : 1) Perencanaan: (1) Perumusan   indikator   pembelajaran,   peneliti   belum   menyusun 

indikator secara sistematis hendaknyapraktisi merumuskan indikator secara sistematis yang dimulai  

dari indikator  pengenalan  konsep kepada siswa. (2) Penetapkan  tujuan  pembelajaran,  sebaiknya  

tujuan  pembelajaran dibuat melebihi indikator. (3) Materi pembelajaran, pengembangan materi 

dapat dipahami dengan mudah juga belum muncul, pengembangan materi terlalu luas sehingga siswa 

sulit untuk memahami, sebaiknya pengembangan materi jangan terlalu luas supaya mudah dipahami 

oleh siswa. (4) Media dan sumber belajar, sebaiknya sumber belajar diambil dari berbagai buku 

sumber. 2)  Pelaksanaan, Kegiatan refleksi pada proses pelaksanaan pembelajaran dilihat dari siswa 

dan peneliti sebagi guru praktisi, refleksi dilakukan berdasarkan langkah pembelajaran sesuai dengan 

model PBL: a) Aspek guru: Aspek guru yang belum terlaksana antara lain : (1) Siswa mencari  data  

yang  berhubung  dengan  masalah,guru  belum memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya, sebaiknya pada saat siswa melakukan pencarian guru menanyakan pada siswa tentang 

masalah yang diragukan siswa, supaya siswa dalam mencari informasi tepat dan tidak keluar dari 

topik pembelajaran. (2) Melaporkan  data yang diperoleh,   guru   masih   belum   meminta kelompok 

memeriksa kembali diskusi yang telah dilaksanakan, sebaiknya sebelum anggota kelompok diminta 

untuk menyampaikan diskusi didepan kelas guru menyuruh siswa untuk memeriksa hasil diskusi 

yang telah dilaksanakannya. (3) Kegiatan diskusi penutup sebagai kegiatan akhir, guru belum 

meminta siswa untuk menyempurnakan hasil kerja kelompok, karena waktu banyak terpakai oleh 

kelompok membacakan hasil diskusi ke depan kelas, sebaiknya guru setelah kelompok membacakan 

hasil diskusi di depan kelas, lansung dikomentari oleh kelompok lain,  supaya anggota  kelompok  

yang  tampil  bisa  memperbaiki  kekurangannya. Guru juga belum memberikan penguatan terhadap 

hasil diskusi setiap kelompok, guru hanya memberikan penguatan diakhir pembelajaran saja, 

sebaiknya setiap kelompok selesai membacakan hasil diskusinya, guru lansung memberikan 

penguatan. b)  Aspek siswa, yang belum terlaksana antara lain: (1) Guru mempersiapkan dan 

melemparkan masalah pada siswa, siswa belum melakukan  diskusi  mengenai  permasalahan  

yang  diberikan guru, masih banyak siswa yang diam ditempat duduknya dan tidak mau 

berpendapat tentang masalah yang dikemukakan guru, sebaiknya siswa aktif dan antusias dalam 

menjawab pertanyaan guru. (2) Membentuk   kelompok kecil,  siswa   masih   belum   tertib   dalam 

membentuk kelompok, siswa masih rebut saat memindahkan kursi tempat  duduk,  hendaknya  

pembentukan  kelompok  tidak  membuat siswa rebut  dan  kelompok  dibentuk  dengan  

tertib.Siswa  masih  kurang terlihat  bertukar  pendapat  didalam  kelompoknya,  masih  ada  siswa 

yang diam dalam diskusi kelompok, hanya siswa yang pintar saja yang mencari informasi, sebaiknya 

siswa saling berdiskusi dalam kelompok dan semua anggota kelompok harus aktif dalam 

memecahkan permasalahan. (3) Siswa  mencari  data  yang  berhubungan  dengan  data,  siswa  

belum terlihat mencari informasi dengan sungguh-sungguh dan teliti, masih ada  sebagian  anggota  

kelompok  yang  tidak  mencari  informasi  dan ribut dalam kerja kelompok, sebaiknya siswa dalam 

mencari informasi dan mengerjakan diskusi kelompok bersungguh-sungguh dan teliti. (4) Kegiatan 

diskusi penutup sebagai kegiatan akhir, siswa juga belum terlihat mengemukakan alasan 

pemecahan masalah, siswa sebaiknya mengemukan alasan dari jawaban yang mereka 

temukan.sebaiknya ketika ditanya alasan dari jawaban permasalahan pada LDK, siswa mampu 

menjelaskan tampa membaca teks. 
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Siklus II 

Setelah proses pembelajaran selesai pada siklus II pertemuan II berdasarkan refleksi dengan guru 

kelas pembelajaran sudah berjalan dengan sangat baik. Hal ini dapat kita lihat antara lain : 1)  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), perencanaan  yakni  dilihat  dari  hasil  paparan siklus II 

pertemuan II diketahui bahwa perencanaan pembelajaran terlaksana dengan sangat baik. Secara 

umum dari langkah pada perencanaan terlaksana sesuai dengan yang diinginkan. 2)  Pelaksanaan, 

setelah dilaksanakan pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model  PBL pada siklus II 

pertemuan II ini hampir tidak ditemukan lagi permasalahan yang menghambat pelaksanaan proses 

pembelajaran dengan model PBL, guru sudah mampu memotivasi siswa untuk bertanya maupun 

mengeluarkan pendapat. Guru juga terlihat mampu dalam menguasai kelas, siswa terlihat antusias,  

sungguh - sungguh dan teliti belajar. Dengan demikian berdasarkan kesepakatan peneliti dan observer 

untuk mencukupkan sampai pada siklus II. 

 

PEMBAHASAN 

Pelaksanaan pembelajaran dengan tahap – tahap model   Problem Based Leraning (PBL) dapat 

dilihat dari cara guru mengajar dan cara siswa belajar, dengan menggunakan penilaian pelaksanaan  

pembelajaran  dari aspek guru siklus I pertemuan 1 memperoleh persentase skor rata –rata yaitu 

70,00%  dengan kriteria penilaian baik dan untuk siklus I pertemuan 2 memperoleh persentase skor 

rata –rata yaitu 80,00%   dengan kriterian penilaian baik. Dari kedua pertemuan tadi dapat dicari 

persentase skor rata –rata penilaian   guru siklus I adalah 75,00% dengan kriterian penilaian cukup. 

 

Dari aspek siswa, siklus I pertemuan 1 memperoleh persentase skor rata-rata yaitu 65,00%  dengan 

kriterian penilaian cukup dan untuk siklus I pertemuan 2 memperoleh persentase skor rata –rata 

yaitu 75,00% dengan kriterian penilaian baik. Dari kedua pertemuan tadi dapat dicari persentase skor 

rata –rata penilaian guru siklus I adalah 70,00% dengan kriterian penilaian cukup. 

 

Pelaksanaan pembelajaran dengan tahap – tahap model   Problem Based Leraning  (PBL) dapat 

dilihat dari cara guru mengajar dan cara siswa belajar. Dengan menggunakan instrument 

penilaian pelaksanaan pembelajaran dari aspek guru siklus II pertemuan I memperoleh persentase 

skor rata –rata yaitu 85,00%  dengan kriteria penilaian sangat baik dan untuk siklus II pertemuan 

II memperoleh persentase skor rata –rata yaitu 95,00%  dengan kriteria penilaian sangat baik. Dari 

kedua pertemuan tadi dapat  dicari  persentase  skor  rata  –rata  penilaian  guru  siklus  II  adalah 

90,00% dengan kriteria penilaian sangat baik. 

 

Dari aspek siswa, siklus II pertemuan I memperoleh persentase skor rata–rata yaitu 85,00%   dengan 

kriteria penilaian sangat baik dan untuk siklus II pertemuan II memperoleh persentase skor rata –

rata yaitu 90,00% dengan kriteria penilaian sangat baik. Dari kedua pertemuan tadi dapat dicari 

persentase skor rata –rata penilaian siswa siklus II adalah 87,50% dengan kriteria penilaian baik. 

 

Berdasarkan paparan dari hasil pembelajaran yang telah diuraikan diatas bahwa model PBL dapat 

meningkatkan proses pembelajaran tematik terpadu. Menurut Kemendikbud (2014:34) yaitu: (1) 

Melalui PBL akan terjadi pembelajaran bermakna, (2) dalam situasi PBL siswa mengintegrasikan 

pengetahuan dan keterampilan secara simultan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan, 

dan (3) PBL dapat meningkatkan inisiatif siswa dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar dan 

mengembangkan hubungan  interpersonal  dalam  belajar kelompok. Dengan demikian dapat  peneliti 

simpulkan bahwa penggunaan model PBL berhasil meningkatkan pembelajaran tematik terpadu 

pada tema 9 di kelas IV SDN 02 Pampangan  Kec. Lubuk Begalung. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari  paparan  data,  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dalam  simpulan yang dapat diambil dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan pembelajaran  tematik  terpadu  di  kelas  IV  

SD  dengan menggunakan   model Problem Based Learning (PBL) dituangkan dalam bentuk RPP 

yang komponen penyusunnya terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, metode dan  pendekatan  pembelajaran, 

media dan sumber   pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.  RPP dirancang dengan tahapan  

model Problem Based Learning (PBL) dengan langkah secara umum guru mempersiapkan dan 

melemparkan masalah kepada siswa, membentuk kelompok kecil, siswa mencari (hunting) informasi 

dan data yang berhubungan dengan masalah, siswa berkumpul dalam kelompoknya untuk melaporkan 

data yang sudah diperoleh, kegiatan diskusi penutup  sebagai kegiatan akhir, apabila proses sudah 

memperoleh  solusi yang tepat.  RPP siklus I diperoleh rata-rata 91,66%, kemudian  meningkat  

pada  siklus  II  dengan  rata-rata  94,44%  dengan kriteria keberhasilan sangat baik. 2. Pelaksanaan 

pembelajaran tematik terpadu dengan model Problem Based Learning (PBL) terdiri dari kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan  penutup. Pelaksanaan pembelajaran  tematik  terpadu  

dengan menggunakan   model   Problem Based Learning (PBL) dilaksanakan dengan langkah-

langkah: (a) Mempersiapkan dan  melemparkan  masalah kepada   siswa,   (b) Membentuk kelompok 

kecil, (c) Mencari (hunting) dan mengumpulkan informasi, (d) Berkumpul dalam kelompoknya untuk 

melaporkan  informasi  dan  data  yang  sudah  diperoleh,  (e)  Kegiatan diskusi penutup. Dalam   

pelaksanaan   pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model Problem Based Learning 

(PBL) dilakukan penilaian proses berdasarkan aspek guru dan siswa. Rekapitulasi   hasil penilaian 

aspek guru siklus II lebih tinggi jika dibandingkan dengan rekapitulasi hasil penilaian aspek guru 

siklus I dengan rata-rata 75,00% meningkat menjadi  dengan  rata-rata  90,00%  atau  meningkat  

sekitar 15,00% dan rekapitulasi hasil penilaian proses pada siklus I juga sudah mengalami 

peningkatan pada siklus II dengan perolehan nilai B (Baik). Sedangkan penilaian aspek  siswa,  

rekapitulasi    hasil  penilaian  aspek siswa siklus II lebih tinggi jika dibandingkan dengan rekapitulasi 

hasil penilaian  aspek  siswa    siklus  I  dengan  rata-rata  70,00%  meningkat menjadi rata-rata 

87,50% atau meningkat sekitar 17,50% dan rekapitulasi hasil penilaian mengalami peningkatan   di 

mana siswa sudah banyak memperoleh nilai B   (Baik).   Dari hal ini,  terlihat bahwa  ada 

peningkatan  dari  kegiatan  mengajar  guru  dan  aktivitas  siswa  belajar pada tahap pelaksanaan 

mulai dari siklus I sampai siklus II. 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan yang diperoleh, dapat  dikemukakan   

saran  yang  sekiranya   dapat   memberikan masukan untuk peningkatan proses pembelajaran 

tematik terpadu sebagai berikut: Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan 

model Problem Based Learning (PBL), harus direncanakan dengan matang tentang bagaimana 

tindakan yang akan dilakukan. Perencanaan yang matang perlu dilakukan setelah kita mengetahui 

masalah dalam pembelajaran. Dalam pelaksanaan untuk peningkatan proses pembelajaran tematik 

terpadu dengan model Problem Based Learning (PBL), sebaiknya terlebih dahulu memahami 

langkah-langkah yang ada pada model Problem Based Learning (PBL), selanjutnya harus adanya 

interaksi yang baik antara guru dan siswa, siswa dan guru agar pelaksanaan pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. 
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ABSTRACT 

This study aims to improve speaking skills through the use of storytelling with pictures in group B children of 

Assyofa Kindergarten, Koto Tangah District. This research is a classroom action research conducted 

collaboratively with the research design of Kemmis & Taggart. The subjects of this study were 16 students, 

namely 9 boys and 7 girls. The object of this research is the children's speaking ability. The data collection 

technique used a checklist. Data analysis techniques were carried out descriptively, quantitatively and 

qualitatively. The criteria for success in this study if the number of children whose speaking skills are in good 

criteria at least reaches a percentage of 80%. The ability to speak can be improved through the storytelling 

method with several steps, namely: children are in small groups, children and teachers ask questions related to 

the theme, children are given examples of how to do the storytelling method, children take turns telling stories , 

children are rewarded in the form of praise. 

Key Word: Speaking Ability, Storytelling Method, Pictures 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara melalui penggunaan cerita bergambar pada 

anak kelompok B TK Assyofa Kecamatan Koto Tangah. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 

yang dilakukan secara kolaboratif dengan desain penelitian Kemmis & Taggart. Subjek penelitian ini berjumlah 

16 siswa, yaitu 9 laki-laki dan 7 perempuan. Objek penelitian ini adalah kemampuan berbicara anak. Teknik 

pengumpulan data menggunakan checklist. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif, kuantitatif dan 

kualitatif. Kriteria keberhasilan dalam penelitian ini jika jumlah anak yang kemampuan berbicaranya berada 

pada kriteria baik minimal mencapai persentase 80%. Kemampuan berbicara dapat ditingkatkan melalui metode 

mendongeng dengan beberapa langkah yaitu: anak dalam kelompok kecil, anak dan guru mengajukan 

pertanyaan terkait tema, anak diberikan contoh cara melakukan metode mendongeng, anak bergiliran bercerita , 

anak diganjar berupa pujian. 

Kata Kunci: Kemampuan Berbicara, Metode Mendongeng, Gambar 

 

 

LATAR BELAKANG 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak 

lahir 0-6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut (Partini, 2010: 1). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003. Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SINDIKNAS) mengatakan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  

keterampilan  yang  diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 
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(PAUD) sebagai dasar pendidikan yang sangat penting dalam kehidupan anak  untuk  memasuki  

tahapan-tahapan  selanjutnya.  Guru  dan  orangtua  harus saling bekerjasama untuk mengoptimalkan 

perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini agar nantinya menjadi individu yang berguna, 

terampil dan mandiri. Menurut Berk (dalam Hartati, 2005: 5), pada masa ini proses pertumbuhan dan 

perkembangan dalam berbagai aspek seperti : fisik, sosial-emosional, dan kognitif sedang mengalami 

masa tercepat dalam rentang perkembangan hidup manusia. 

 

Usia anak 4-6 tahun merupakan masa peka dalam perkembangan aspek logis. Anak-anak mulai 

sensitif untuk menerima berbagai upaya perkembangan seluruh potensinya. Masa peka merupakan 

masa terjadinya pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap merespon stimulasi 

lingkungan. Masa ini merupakan masa awal perkembangan kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial 

dan emosional. Oleh karena itu, dibutuhkan kondisi dan stimulasi yang sesuai dengan kebutuhan 

anak agar pertumbuhan dan perkembangannya tercapai secara optimal (Depdiknas, 2004: 1) 

 

Anak-anak terkadang memiliki gagasan yang sangat banyak, akan tetapi anak belum mampu 

mengungkapkannya. Hal ini terjadi karena kemampuan berbicaranya  masih  sangat  terbatas  dan  

jumlah  kosa-kata  yang  dimiliki  anak masih  terbatas  Vygotsky  (Rasyid,  2009:  130).  

Keterbatasan  jumlah  kosa-kata yang dimiliki anak dapat disebabkan oleh kurangnya stimulasi 

yang diberikan guru, orang tua maupun lingkungan jika tidak segera dikembangkan atau diberi 

stimulasi maka akan dapat berdampak pada perkembangan aspek-aspek lainnya. 

 

Kegiatan bercerita mendukung tumbuhnya kecerdasan berbahasa yang baik. Dalam kemampuan 

berbahasa ada empat kegiatan perkembangan bahasa meliputi: menyimak, berbicara, membaca, dan 

menulis. Dalam keempat kegiatan pengembangan  berbahasa  peneliti  ingin  melakukan  penelitian  

terhadap kemampuan berbicara. Peneliti ingin melakukan penelitian terhadap kemampuan berbicara 

karena pada anak usia dini belum mampu bercerita dengan tema yang telah ditentukan oleh guru 

secara mandiri tanpa bantuan media. 

 

Pentingnya pendidikan untuk anak usia dini sehingga pendidikan yang diberikan untuk anak haruslah 

dapat mengembangkan semua aspek bidang pengembangan. Salah satu bidang pengembangan pada 

PAUD adalah pengembangan bahasa. Salah satu aspek perkembangan bahasa mencakup kemampuan 

mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Salah satu aspek perkembangan anak yang 

harus dikuasai oleh peserta didik salah satunya yaitu berbicara. Perkembangan bahasa sering kali 

mencakup perkembangan persepsi, ekspresi, adaptasi, pengertian, imitasi, sehingga perkembangan 

anak usia dini (AUD) perlu mendapat perhatian. Kemampuan berbahasa tergantung pada kematangan 

sel kematangan sel korteks, dukungan lingkungan, dan keterdidikan lingkungan (Musfiroh,2005: 8). 

 

Strategi untuk mengembangkan kemampuan berbicara anak usia dini harus dilatih agar anak berani 

mengungkapkan yang sedang dirasakan dan dipikirkan, sehingga anak tidak akan malu saat  

mengungkapkan pendapat di depan banyak orang dan mudah berinteraksi. Selain itu pentingnya 

kemampuan berbicara yang baik, akan memperoleh keuntungan sosial pada usia berikutnya. Oleh 

karena itu pengembangan berbahasa yaitu berbicara harus dioptimalkan dan dikembangkan sejak 

usia dini. 

 

Metode bercerita untuk mengembangkan potensi kemampuan berbicara, salah satunya adalah melalui 

pendengaran dan kemudian menuturkannya kembali dengan tujuan melatih keterampilan anak dalam 

bercakap-cakap untuk menyampaikan ide dalam bentuk lisan.  Penyampaian dengan  mengucapkan 

bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan 
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pikiran, gagasan, perasaan merupakan bentuk kemampuan berbicara (Hurlock, 1978: 176). Anak-

anak yang mendengarkan cerita dari guru dapat diminta untuk mengulang kembali cerita yang 

disampaikan guru sesuai dengan bahasa yang sederhana dan dipahami anak. Selain itu, anak juga 

dapat diajak bercakap-cakap mengenai cerita yang telah disampaikan secara lisan ini dapat  

mengembangkan  kemampuan  berbicara  seperti  yang  dikemukakan  oleh Bachri(2005: 10) 

 

Metode bercerita dengan gambar merupakan salah satu dari sebagian solusi yang dapat 

meningkatkan kemampuan berbicara anak. Gambar yang dilengkapi warna yang menarik dapat 

merangsang anak untuk mengungkapkan pendapatnya menggunakan bahasa  yang dimilikinya. 

Metode bercerita dengan gambar tidak hanya mendorong anak untuk senang menyimak cerita tetapi 

dapat juga merangsang anak untuk berbicara tentang gambar yang dilihatnya (Hurlock,1978: 178). 

 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di kelompok B TK Assyofa Kecamatan Koto 

Tangah , perkembangan  bahasa  yaitu kemampuan berbicara di kelompok B TK Assyofa 

Kecamatan Koto Tangah belum optimal dan masih perlu peningkatan. Kurang optimalnya 

kemampuan berbicara ditunjukkan dengan anak belum mampu mengkomunikasikan yang terjadi 

pada diri sendiri, dan hasil dari yang diamati di lingkungan. Berbicara dengan ide sendiri terbukti 

dalam proses kegiatan anak bercerita dengan gambar masih ada anak terlihat belum optimal 

berbicara di depan kelas sehingga menyebabkan kata-kata yang diucapkan tidak jelas dan tidak 

lancar. Anak didik di kelompok TK Assyofa Kecamatan Koto Tangah lebih banyak mendengarkan  

guru. Mereka sulit untuk mengungkapkan pendapatnya sendiri sehingga anak lebih banyak 

menerima informasi daripada mengungkapkan pendapatnya, sehingga kemampuan berbicara anak 

menjadi terbatas dan tidak lancar. 

 

Metode yang dipilih yaitu, terbukti ketika kegiatan pembelajaran anak-anak kurang fokus 

memperhatikan guru dan anak kurang aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Media 

pembelajaran yang dipilih guru kurang sesuai dengan kebutuhan anak, terbukti dengan penggunaan 

Lembar Kerja Anak (LKA) dalam kegiatan pembelajaran yaitu, anak menghubungkan gambar 

dengan tulisansehingga kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbicara yang  sesuai  

konteks  kegiatan.  Sebelumnya  guru  menjelaskan  dengan menggunakan papan tulis yang kecil dan 

Lembar Kerja Anak (LKA) dalam menyampaikan kegiatan pembelajaran. 

 

Dalam kegiatan bercerita guru hanya menggunakan buku lembar kerja anak ketika kegiatan 

bercerita. Kegiatan bercerita dilakukan dengan posisi duduk dan sekali-kali guru berdiri dengan 

harapan anak akan mendengarkan guru namun anak sering tidak terkondisikan atau berbicara sendiri 

dengan teman,sehingga ketika guru bertanya, anak kesulitan dalam mengungkapkan kembali cerita 

yang disampaikan gurukarena kegiatan pembelajaran belum sepenuhnya berpusat pada anak. Guru 

hanya menjelaskan atau berceramah pendapat di depan kelas. 

 

Melihat permasalahan yang diuraikan di atas, peneliti berkolaborasi dengan guru mencoba 

menggunakan metode bercerita untuk melatih berbicara anak. Media pembelajaran perlu dibuat 

semenarik mungkin untuk membantu mengoptimalkan kemampuan berpikir dan kemampuan 

berbicara dengan orang di sekitarnya. Media pembelajaran yang diharapkan menarik ini yaitu, 

dengan gambar. 

 

Kemampuan berbicara anak akan terstimulasi secara efektif pada saat guru mengevaluasi dengan 

bertanya kepada anak tentang isi cerita, tokoh dalam cerita, memberi kesimpulan tentang isi cerita 

dan memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan kembali isi cerita. 
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METODOLOGI 

Jenis penelitianyang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Menurut 

Arikunto, (2007:104) penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu penelitian yang akar 

pemasalahannya muncul dikelas, dan dirasakan langsung oleh guru yang bersangkutan sehingga 

sulit dibenarkan jika ada anggapan bahwa permasalahan dalam penelitian tindakan kelas diperoleh 

dari persepsi atau lamunan seorang peneliti. 

 

Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja 

dimunculkan, dan terjadi dalam sebuah kelas Arikunto, (2006: 91). Penelitian ini pada dasarnya 

merupakan proses investigasi terkendali untuk menemukan dan memecahkan masalah pembelajaran 

dikelas, proses pemecahan masalah tersebut dilakukan secara bersiklus dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil pembelajaran dikelas tertentu. 

 

Alur dalam penelitian tindakan diawali dengan (planning), penerapan tindakan (action), 

mengobservasi dan  mengevaluasi proses dan hasil tindakan (observation and evaluation), dan 

melakukan refleksi (reflecting), dan seterusnya sampai perbaikan atau peningkatan yang diharapkan 

tercapai (kriteria keberhasilan). 

 

Menurut Kunandar (2008: 44-45) penelitian tindakan kelas dapat didefinisikan sebagai suatu 

penelitian tindakan (action research) yang dilakukan oleh guru yang sekaligus sebagai peneliti 

dikelasnya atau bersama-sama dengan oranglain (kolaborasi) dengan jalan merancang, 

melaksanakan dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipasif yang bertujuan 

untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu (kualitas) proses pembelajaran di kelasnya melalui 

suatu tindakan (treatment) tertentu dalam suatu siklus. 

 

HASIL PENELITIAN  

Siklus I 

Berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan peneliti dengan guru pada akhir Siklus I, secara umum 

kemampuan berbicara anak di TK Assyofa Kecamatan Koto Tangah belum mencapai hasil yang 

maksimal. Hal ini disebabkan karena kemampuan berbicara anak yang masuk dalam kriteria baik 

belum mencapai 80% dari jumlah seluruh siswa sehingga perlu dilaksanakan tindakan pada Siklus II. 

 

Permasalahan  yang  muncul  selama  proses  pembelajaran  berlangsung adalah sebagai berikut: 1) 

Anak masih perlu stimulasi guru dengan pertanyaan stimulatif agar dapat mengungkapkan 

kata-kata yang ingin disampaikan ketika bercerita. Hal ini karena gambar yang digunakan hanya 

terdiri dari dua gambar sehingga membuat anak terbatas dalam menyatakan pendapat, 

mengungkapkan perasaan, keinginan, dan pengalaman karena anak harus mengingat-ingat 

pengalamannya lebih lama untuk diceritakan kepada teman-temannya. 2) Pelaksanaan berceritayang 

dilakukan anak masih kesulitan untuk bercerita dan banyak anak yang kurang fokus saat guru 

memberikan penjelasan dalam bentuk kelompok kecil. 

 

Proses pembelajaran pada Siklus I masih memiliki beberapa kekurangan, sehingga perlu dilakukan 

perbaikan pada Siklus II untuk mencapai hasil yang optimal. Diperlukan beberapa langkah untuk 

memperbaiki proses pembelajaran yangakan dilakukan pada Siklus II. Berikut langkah-langkah 

perbaikan yang akan dilaksanakan pada Siklus II: 1) Pelaksanaan metode berceritaakan 

menggunakan gambar yang di dalamnya terdiri dari empat gambar bukan  hanya  duagambar  saja.  

Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah anak dalam mengungkapkan gagasan terkait gambar 

yang ditunjukkannya. Semakin banyak gambar yang terdapat dalam gambar maka semakin banyak 
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kata yang akan diungkapkan anak untuk menceritakan pada gambar tersebut. 2) Pelaksanaan 

metode bercerita dilakukan dengan kelompok kecil. Kemudian anak yang belum mendapat jatah 

melakukan berceritatetap berada di dalam kelas sehingga anak lebih fokus dalam melakukan 

bercerita. 

 

Siklus II 

Kegiatan refleksi pada Siklus II lebih mengarah pada evaluasi proses dan hasil pelaksanaan setiap 

tindakan. Secara keseluruhan pelaksanaan pada Siklus II berjalan dengan lancar. Berdasarkan hasil 

pengamatan peneliti dan guru, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode berceritauntuk 

peningkatan kemampuan berbicara anak telah menunjukkan keberhasilan. Keberhasilan tersebut 

dapat ditunjukkan pada Tabel di bawah ini: 

 

Tabel  Rekapitulasi Data Kemampuan Berbicara Anak Sebelum Tindakan, 

Siklus I, dan Siklus II 

 

No Kriteria Pra tindakan Siklus I Siklus II 
Frekuensi Presentase Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1 Baik 4 25% 8 50% 14 87,5 % 

 

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa kemampuan berbicara anak sebelum tindakan 

yang berada pada kriteria baik sebanyak 4 anak dengan persentase 25%, kriteria cukup   sebanyak 7 

anak dengan persentase   43,75%, kriteria kurang baik sebayak 3 anak dengan persentase 18,75%,  

sedangkan tidak baik sebanyak 2 anak dengan persentase 12,5 %. 

 

Pada Siklus I pada kriteria baik sebanyak 8 anak dengan persentase 50%, kriteria cukup sebanyak 6 

anak dengan persentase 37,5%, kriteria kurang baik sebanyak 2 anak dengan persentase 12,5%, 

kriteria tidak baik sebanyak 0 anak dengan persentase 0%. 

 

Pada Siklus II yang berada pada kriteria baik sebanyak 14 anak dengan persentase 87,5%, kriteria 

cukup sebanyak 2 anak dengan persentase 12,5%, kriteria kurang baik sebanyak 0 anak dengan 

persentase 0%, dan kriteria tidak baik  sebanyak  0  anak  dengan  persentase  0%.    Data  pada  

tabel  rekapitulasi kemampuan  berbicara  anak  sebelum  tindakan,  Siklus  I,  dan  Siklus  II   

 

Suatu peningkatan kemampuan berbicara anak. Pada saat pra tindakan terlihat anak yang kriteria 

baik hanya  4 anak. Di Siklus I, terdapat peningkatan menjadi 8 anak dan pasca Siklus II sebanyak 

14 anak. Hasil yang dicapai pada Siklus II ini menjadi dasar peneliti dan guru untuk 

menghentikan penelitian karena sudah mencapai indikator keberhasilan. peningkatan kemampuan 

berbicara anak yang masuk pada kriteria baik sebelum tindakan sebesar 25%, Siklus I sebesar 50%, 

dan Siklus II sebesar 87.5%. Keberhasilan dapat dilihat dari adanya   peningkatan   hasil   pada   

setiap   siklus   serta   pencapaian   indikator keberhasilan pada Siklus II yang telah melebihi 

indikator keberhasilan sebesar 80%.  Hasil  yang  ditunjukkan  pada  Siklus  II  juga  lebih  bagus  

dibandingkan dengan Siklus I karena persentase peningkatan pada Siklus II lebih besar daripada 

peningkatan persentase pada Siklus I. 

 

Pembelajaran pada Siklus II telah dilakukan perbaikan-perbaikan untuk mencapai indikator 

keberhasilan. Perbaikan-perbaikan itu antara lain pelaksanaan metode berceritapada Siklus II 

menggunakan gambar yang terdiri dari beberapa objek gambar bukan hanya satu objek saja. Gambar 
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yang terdiri dari beberapa objek akan membantu anak  untuk  lebih  mudah  mengungkapkan  

gagasannya terkait gambar yang ia tunjukan. Hal tersebut karena banyak objek yang anak lihat pada 

gambar akan menyebabkan anak menceritakan satu per satu objek yang menarik baginya bahkan 

semua objek yang ada pada gambar. 

 

Berdasarkan hasil di atas, data yang diperoleh selama penelitian berlangsung tentang kemampuan 

berbicara dari enam belas anak mengalami peningkatan. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

metode berceritadapat meningkatkan kemampuan berbicara anak. Hasil yang dicapai pada Siklus II 

menjadi dasar bagi peneliti dan guru untuk menghentikan penelitian ini hanya sampai  pada  Siklus  

II  karena  sudah  sesuai  dengan  hipotesis  tindakan  dan mencapai indikator keberhasilan yang telah 

ditentukan. 

 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kemampuan berbicara anak di TK Assyofa Kecamatan 

Koto Tangah dapat ditingkatkan melalui metode bercerita. Meningkatnya kemampuan berbicara 

anak dapat dilihat dari hasil penelitian. Hasil sebelum tindakan menunjukan bahwa pencapaian 

kemampuan berbicara anak yang masuk dalam kriteria baik sebanyak 4 anak , pada kriteria 

cukup  sebanyak  7  anak,  kemudian  kriteria  kurang  baik  sebanyak  3  anak, sedangkan pada 

kriteria tidak baik sebanyak 2 anak. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan pada pelaksanaan pembelajaran melalui metode bercerita 

menunjukkan  bahwa  anak  telah  menunjukkan  kemampuan mereka dalam berbicara. Hal ini sesuai 

dengan pendapat (Hurlock, 1978: 176) metode bercerita untuk mengembangkan potensi kemampuan 

berbicara, salah satunya  adalah  melalui  pendengaran  dan  kemudian  menuturkannya  kembali 

dengan tujuan melatih keterampilan anak dalam bercakap-cakap untukmenyampaikan ide dalam 

bentuk lisan. Selain itu, anak juga dapat diajak bercakap-cakap dan bercerita mengenai cerita yang 

telah disampaikan secara lisan ini  dapat  mengembangkan  kemampuan  berbicara. Hal  ini  sesuai  

dengan  teori kemampuan berbicara anak (Bachri, 2005: 10). 

 

Hasil dari tindakan yang dilakukan tersebut sesuai dengan pendapat (Hurlock, 1978: 178). Metode 

bercerita dengan gambar merupakan salah satu dari sebagian solusi yang dapat meningkatkan 

kemampuan berbicara anak. Gambar dengan warna yang menarik dapat merangsang anak untuk 

mengungkapkan pendapatnya dengan bahasa yang dimilikinya. Metode bercerita dengan gambar 

tidak hanya mendorong anak untuk senang menyimak cerita tetapi dapat juga merangsang anak 

untuk berbicara tentang gambar yang dilihatnya. 

 

Metode berceritapada Siklus I menggunakan media gambar yang disesuaikan dengan tema dan 

subtema pada setiap pertemuan. Gambar berfungsi untuk membuat pesan verbal yang disampaikan 

anak menjadi konkret. Menurut Musfiroh (2011: 34), gambar dan foto relatif efektif untuk 

menstimulasi kemampuan  bertata  krama,  tanggung  jawab,  dan  kemandirian.  Bagi  anak, 

kemampuan tersebut dapat diterima dengan baik melalui cerita yang dibantu dengan media gambar 

atau foto. Gambar dapat menghadirkan benda yang tak mungkin untuk dilihat secara langsung dan 

dekat tentang segala sesuatu pada ruang dan waktu yang bersamaan. 

 

Menerapkan kemampuan berbicaraakan lebih memotivasi anak untuk berperan aktif dalam proses 

belajar. Senada dengan pernyataan Abbas, (2006: 83) berbicara diartikan suatu penyampaian 

maksud (ide, pikiran, gagasan, atau isi hati) seseorang kepada orang lain. Bicara secara khusus 

adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, 
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menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan dan perasaan. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Sardjono, (2005: 6) yang berpendapat bahwa bicara meliputi kemampuan untuk mengucapkan 

bunyi-bunyi, menyebutkan perpaduan yang berupa kata-kata, kemudian kata-kata tersebut sesuai 

yang mempunyai arti. 

 

Ketepatan  ucapan  anak  ketika  berbicara  pada  Siklus  I  sudah  baik. Sebagian besar anak sudah 

dapat mengucapkan kata dengan tepat dan jelas meskipun masih dengan suara yang lirih. Pada akhir 

Siklus II sebagian besar anak sudah dapat mengucapkan setiap kata dengan tepat, jelas, dan lantang. 

Artinya, kemampuan berbicara anak sudah meningkat pada aspek ketepatan ucapan sehingga tujuan 

berbicara terkait kejelasan tercapai. Seperti halnya pendapat yang diungkapkan oleh Dhieni (2008: 

3.9) pengucapan bunyi atau ketepatan ucapan bahasa  yang  tidak  tepat  akan  menimbulkan  rasa  

kebosanan,  kurang menyenangkan, kurang menarik bahkan sedikitnya mengalihkan perhatian 

pendengar. 

 

Pilihan kata pada awal Siklus I masih rendah. Sebagian besar anak masih menyampaikan 

gagasannya dengan dua kalimat saja yang berisi subjek dan predikat, subjek dan objek, ataupun 

subjek dan keterangan. Pada akhir Siklus II sudah meningkat dengan sebagian besar anak sudah 

mampu bercerita dengan pola kalimat yang utuh yaitu kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, 

objek, dan keterangan. Artinya, pilihan kata yang digunakan oleh pembicara hendaknya tepat dan 

mudah di mengerti oleh sasaran pembicara atau pendengar. Pendengar akan lebih tertarik jika 

pembicara berbicara dengan jelas Dhieni (2008: 3.9). 

 

Sebagian anak sudah menunjukkan keberaniannya, hal ini ditunjukkan saat beberapa anak angkat 

tangan untuk melakukan bercerita, bahkan anak berebut untuk lebih dulu melakukan bercerita. 

Namun ada juga anak yang masih diminta oleh guru terlebih dahulu baru mau melakukan  

berceritapada awal pertemuan Siklus I.  Namun  pada  Siklus  II seluruh  anak  sudah  berani  

dalam  melakukan bercerita. Artinya, kemampuan berbicara anak meningkat dalam aspek keberanian 

anak  yaitu  ditunjukkan dari  keberanian anak  mengemukakan  pendapat  seperti menceritakan 

pengalamannya sendiri (Djiwandono,1996: 68). 

 

Kelancaran berbicara anak masih rendah pada awal Siklus I. Hal ini ditunjukkan ketika anak-anak 

masih terbata-bata dan memerlukan waktu berpikir untuk mengungkapkan gagasannya. Kelancaran 

berbicara anak sudah meningkat pada Siklus II. Hal ini ditunjukkan ketika anak-anak 

mengungkapkan gagasannya dengan lancar dan runtut. Kelancaran anak dalam berbicara sangat 

tergantung pada penguasaan materi yang akan dibicarakan. Artinya, lancar dalam berbicara sangat  

ditunjang  oleh  penguasaan  materi  atau  bahan  yang  baik.  Penguasaan kosakata  akan  

membantu  dalam  penguasaan  materi  pembicaraan  Djiwandono (1996: 68). 

 

Kejelasan  pada  awal  Siklus  I masih  rendah.  Semua  anak  masih  perlu stimulasi guru dengan 

pertanyaan stimulatif agar dapat mengungkapkan kata-kata yang ingin mereka sampaikan dengan 

jelas sesuai gambar yang digunakan untuk metode bercerita. Pada Siklus II sebagian besar anak 

sudah menggunakan variasi kata dalam berbicara, bahkan pada akhir siklus sebagian besar anak 

sudah menggunakan banyak variasi kata dalam berbicara. Meningkatnya kemampuan kejelasan anak 

karena pelaksanaan metode berbicaramenyebabkan anak mempelajari kosakata yang akan 

digunakannya dalam berbicara. Anak berlatih berbicara dengan tepat dan jelas, baik artikulasi 

maupun diksi kalimat-kalimatnya Djiwandono (1996: 68). 
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Guru juga memberikan reward berupa tos yaitu menepukan telapak tangan guru dengan telapak 

tangan anak, senyuman, dan acungan jempol. Selain itu, guru juga memberikan pujian pada anak  

yang dapat menyelesaikan tugas bersama. Pemberian reward diberikan sebagai pengukukuh agar 

anak termotivasi untuk mengulangi perbuatan positif yang telah dilakukannya. Pemberian reward 

memberikan semangat pada anak dalam melaksanankan tugas bersama. Anak merasa senang ketika 

apa yang dilakukan diapresiasi dengan baik sehingga anak akan mengulangi perbuat tersebut. 

 

Berdasarkan pemaparan diatas diketahui bahwa kemampuan berbicara di kelompok B2 di TK 

Assyofa dapat  ditingkatkan melalui metode bercerita. Meningkatnya kemampuan berbicara anak 

dapat dilihat dari hasil observasi sebelum tindakan jumlah anak dengan kriteria sesuai harapan 

sebesar 25% pada perlaksanaan Siklus I meningkat sebesar 50% dan pada pelaksanaan Siklus II 

mengalami peningkatan sebesar 87,5%. Hal itu menunjukkan bahwa metode bercerita dapat melatih 

kemampuan berbicara anak. 

 

Ditinjau dari data hasil penelitian, terlihat adanya peningkatan kemampuan berbicara anak yang 

meliputi aspek ketepatan ucapan, pilihan kata, keberanian, kelancaran dan kejelasan. Peneliti 

berpendapat bahwa penelitian ini sudah memenuhi kriteria standar keberhasilan yaitu 80% dari 

seluruh anak sudah mencapai kriteria baik, untuk itu penelitian dianggap berhasil dan dihentikan 

pada Siklus II. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kemampuan berbicara di TK 

Assyofa Kecamatan Koto Tangah dapat ditingkatkan melalui metode bercerita. Dengan beberapa 

langkah-langkah metode berceritayaitu: (1) anak berada dalam kelompok kecil; (2) anak dan guru 

melakukan tanya jawab terkait tema; (3) anak diberi contoh melakukan metode bercerita(4) anak 

melakukan berceritasecara bergiliran; (5) anak diberi reward berupa pujian.Peningkatan tersebut  

dapat  dilihat  dari  aspek  ketepatan  ucapan, pilihan kata, keberanian, kelancaran dan kejelasan yang 

telah diperoleh, kemampuan berbicara setiap siklus mengalami peningkatan. Sebelum adanya 

tindakan, ketuntasan kemampuan berbicara pada kriteria baik sebesar 25%, pada pelaksanaan 

tindakan Siklus I meningkat menjadi 50%, dan pada pelaksanaan tindakan Siklus II meningkat 

menjadi 87,5%. 

 

Saran 

Bagi Guru 

Diharapkan guru dapat meningkatkan kemampuan berbicara anak melalui penerapan metode 

berceritadengan pengelolaan waktu yang baik dan memperhatikan kondisi kelas. Guru dapat 

merencanakan penerapan metode bercerita baik secara periodik maupun harian untuk dapat 

meningkatkan kemampuan berbicara anak. Guru tidak hanya berceramah dalam meningkatkan 

kemampuan berbicara. Namun, seharusnya menggunakan media gambar agar kemampuan berbicara 

pada anak lebih optimal. 

 

Bagi Sekolah 

Diharapkan sekolah sebaiknya menyediakan media-media gambar yang dapat 

memberikanpengetahuan serta mengembangkan kemampuan guru dalam menggunakan media yang 

lebih menarik dan menyenangkan sehingga tercipta suasana pembelajaran yang kreatif dan optimal. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to describe the improvement of student learning outcomes in science learning by 

using the experimental method in class IV State Elementary School 19 Batung Taba, Lubuk Begalung District. 

This study uses a qualitative and quantitative approach to the type of classroom action research. The subjects of 

this study were fourth grade students of SD Negeri 19 Batung Taba, Lubuk Begalung District, class teachers as 

observers, and researchers as practicing teachers. In practice, this research was conducted in two cycles. Each 

cycle consists of planning, implementing, observing, and reflecting activities. Data obtained through 

observation and evaluation sheets. The results of the research in the first cycle of learning planning obtained an 

average of 66% and in the second cycle it increased by an average of 84%. The implementation of learning in 

the first cycle of teacher activities obtained an average of 67.5% and in the second cycle increased by an 

average of 87.5%. In the first cycle student activities get an average of 62.5% and an increase in the second 

cycle with an average of 85%. Furthermore, the first cycle student learning outcomes in the three aspects 

obtained an average of 65.40 with qualification (C) and in the second cycle student learning outcomes in the 

three aspects increased by an average of 75.10 with qualification (B). Thus it can be concluded that there is an 

increase in student learning outcomes in science learning by using the Experimental method in class IV SD 

Negeri 19 Batung Taba, Lubuk Begalung District. 

Key Word: Student Learning Outcomes, Experimental Method 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA 

dengan menggunakan metode eksperimen di kelas IV SDN 19 Batung Taba Kecamatan Lubuk Begalung. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan jenis penelitian tindakan kelas. Subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 19 Batung Taba Kecamatan Lubuk Begalung, guru kelas sebagai 

pengamat, dan peneliti sebagai guru praktik. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan dalam dua siklus. 

Setiap siklus terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Data diperoleh melalui 

lembar observasi dan evaluasi. Hasil penelitian pada siklus I perencanaan pembelajaran diperoleh rata-rata 66% 

dan pada siklus II meningkat rata-rata 84%. Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I diperoleh aktivitas guru 

rata-rata sebesar 67,5% dan pada siklus II meningkat rata-rata sebesar 87,5%. Pada siklus I aktivitas siswa 

mendapatkan rata-rata 62,5% dan pada siklus II mengalami peningkatan dengan rata-rata 85%. Selanjutnya pada 

siklus I hasil belajar siswa pada ketiga aspek diperoleh rata-rata 65,40 dengan kualifikasi (C) dan pada siklus II 

hasil belajar siswa pada ketiga aspek meningkat rata-rata sebesar 75,10 dengan kualifikasi (B). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA dengan 

menggunakan metode Eksperimen di kelas IV SD Negeri 19 Batung Taba Kecamatan Lubuk Begalung. 

Kata Kunci: Hasil Belajar Siswa, Metode Eksperimen 
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LATAR BELAKANG 

Ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan salah satu mata pelajaran yang menunjang ilmu  

pengetahuan  dan  teknologi,  dimana  proses pembelajaran IPA menuntut pengalaman langsung 

siswa agar dapat mengembangkan kemampuannya untuk menjelajahi dan memahami alam sekitar.  

Hal ini dinyatakan Depdiknas  (2006:484) ”IPA merupakan  proses pembelajaran yang menekankan 

pada pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi dalam menjelajahi dan memahami 

alam sekitar secara ilmiah”. Oleh sebab itu, pembelajaran IPA perlu diberikan sejak pendidikan 

dasar dengan baik, karena berhasil tidaknya sistem pendidikan dasar sangat dipengaruhi oleh 

proses pembelajaran yang diberikan guru. 

 

Adanya IPA yang dipelajari di Sekolah Dasar (SD) maka dapat melatih  siswa  dalam  berfikir  

secara  kreatif  dan  inovatif  serta  merupakan latihan awal bagi siswa untuk berfikir dalam 

mengembangkan daya cipta dan minat secara dini kepada alam sekitarnya yang dilakukan melalui 

serangkaian proses. Hal ini juga dipertegas oleh Yager (dalam Mulyasa, 2005:5) yang menyatakan 

bahwa: ”Pembelajaran IPA di SD selain mengembangkan aspek kognitif juga meningkatkan 

keterampilan proses, sikap, kreatifitas dan kemampuan aplikasi konsep”. Sebagaimana yang 

dikemukakan Depdiknas (2006:484) bahwa tujuan dari pembelajaran IPA adalah: (1) Memperoleh    

keyakinan terhadap kebesaran Tuhan YME berdasarkan keberadaaan, keindahan, dan keteraturan dan 

ciptaannya, (2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat 

dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, (3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif 

dan kesadaran tentang adanya hubungan saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat, (4) Mengembangkan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan 

membuat keputusan, (5) Meningkatkan kesadaran dalam berperan serta dalam memelihara,  menjaga,  

melestarikan  lingkungan  alam,  (6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dengan segala 

keteraturannya  sebagai  salah  satu  ciptaan  Tuhan,  (7)  Memperoleh bekal pengetahuan, konsep 

dan keterampilan IPA sebagai dasar melanjutkan pendidikan ke SMP. 

 

Dengan bertolak dari tujuan pembelajaran IPA yang telah diuraikan di atas, maka pembelajaran IPA 

di sekolah semestinya merupakan kegiatan yang disenangi, menantang, dan sangat bermakna bagi 

siswa serta dapat membuat siswa mengaplikasikan hasil belajar yang diperoleh ke lingkungan 

masyarakat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Anna (2005:84) “Pembelajaran IPA membuat siswa 

menjadi tanggap dan dapat berpikir kritis dari dampak positif dan negatif terhadap perkembangan 

teknologi sehingga dapat mengambil keputusan  yang mensejahterakan masyarakat”.  Untuk  itu,  

dalam  penyajian materi pembelajaran IPA guru harus mampu menggunakan strategi pembelajaran 

yang tepat sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. 

 

Namun fenomena yang ditemukan di lapangan dalam proses pembelajaran IPA yaitu kurang 

dikemasnya pembelajaran IPA dengan pendekatan yang menarik, menantang, dan menyenangkan. 

Guru seringkali menyampaikan materi IPA dengan metode ceramah dari awal hingga akhir 

pembelajaran, sehingga kurang menarik minat dan motivasi siswa dalam mengikuti proses  

pembelajaran. Selain itu, guru juga kurang mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan 

masyarakat pada saat ini. 

 

Penggunaan metode eksperimen diharapkan mampu menumbuhkan rasionalitas siswa dalam berpikir 

dan bertindak, tidak hanya menerima pendapat orang lain. Siswa diharapkan mampu 

mengembangkan kepedulian terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Seperti 

penjelasan Syaiful (2006:197) tentang manfaat penggunaan metode eksperimen bagi siswa,  yaitu:  

“Metode  eksperimen  diharapkan  mampu  membuat  siswa  (1) lebih percaya atas kebenaran atau 
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kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri daripada   hanya menerima kata guru dan buku, (2) 

mengembangkan sikap studi eksplorasi tentang IPTEK, sikap seorang ilmuwan”. 

 

Penggunaan  metode eksperimen  yang memberikan  pembuktian  dan pengalaman nyata bagi siswa 

dalam pembelajaran IPA merupakan salah satu solusi yang diharapkan dapat meningkatkan hasil 

pembelajaran IPA siswa. Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti memperbaiki hasil belajar 

IPA dengan menggunakan metode Eksperimen 

 

METODOLOGI 

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

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

Pendekatan kuantitatif lebih mengutamakan hasil belajar dan penyajian datanya dalam bentuk angka. 

Menurut Nana (2004:126) “Pendekatan kuantitatif sifatnya numerikal. Maknanya belum 

menggambarkan apa adanya sebelum dilakukan pengolahan data dan analisis lebih lanjut”. Data 

kuantitatif ini berbentuk angka atau bilangan yang dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik 

perhitungan matematika atau statistik. 

 

Pendekatan kualitatif digunakan karena prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku yang diamati dari orang-orang atau sumber 

informasi. Menurut Nana  dan  Ibrahim  (2007:197),  “Pendekatan  kualitatif  merupakan  data yang 

berbentuk kata-kata, bukan rangkaian angka”. Data kualitatif ini diperoleh melalui observasi.  

Sehingga pendekatan dengan kualitatif ini sangat cocok digunakan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran untuk dapat meningkatkan hasil belajar 

 

HASIL PENELITIAN  

Siklus I 

Pada hasil penilaian aspek kognitif pada pertemuan I siklus 1 diperoleh jumlah nilai  1992 dengan 

rata-rata 66,40 termasuk dalam taraf keberhasilan baik dengan skor tertinggi 84 dan skor terendah 

44. Dari data tersebut masih banyak siswa yang belum memahami materi pelajaran serta masih 

banyak siswa yang belum mencapai kriteria keberhasilan belajar yang ditetapkan. Untuk itu pada 

pertemuan selanjutnya perlu ditingkatkan lagi pada siklus I pertemuan 2. 

 

Pada penilaian aspek afektif siklus I pertemuan 1 masih banyak siswa yang belum berani 

mengeluarkan pendapatnya. Untuk itu guru hendaknya memberikan motivasi pada siswa agar berani 

dalam mengeluarkan pendapatnya. Hal ini terlihat dari tiga aspek yang dinilai yaitu keseriusan dalam 

melakukan eksperimen  diperoleh jumlah  nilai 85  dengan  rata-rata  2,83 termasuk kriteria cukup, 

dan pada keberanian dalam mengeluarkan pendapat diperoleh jumlah nilai 70 dengan rata- rata 2,33 

termasuk kriteria cukup, serta aktif dalam kelompok diperoleh  jumlah  nilai  71  dengan  rat-rata  

2,37  termasuk kriteria cukup. Secara keseluruhan pada aspek afektif siklus I pertemuan 1 ini 

diperoleh jumlah nilai 1882 dengan rata-rata 62,73 termasuk dalam kriteria taraf keberhasilan 

cukup. Untuk itu pada pertemuan selanjutnya perlu ditingkatkan lagi. 

 

Pada penilaian aspek psikomotor siklus I pertemuan 1 pada ketepatan langkah kerja masih banyak 

kelompok yang belum tepat dalam melakukan eksperimen, hendaknya guru membimbing dan 

memberikan arahan pada siswa dalam melakukan langkah kerja agar tepat dan sesuai dengan 

petunjuk langkah kerja. Dalam keterampilan menggunakan alat dan bahan, terlihat masih banyak 

siswa yang belum terampil, untuk itu seharusnya guru memberikan arahan mengenai cara 

menggunakan alat dan bahan pada siswa sebelum melakukan eksperimen agar siswa terampil dalam 
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penggunaannya. Selain itu, pada aspek ketelitian masih banyak siswa yang kurang teliti dalam 

bereksperimen, seharusnya guru memberikan bimbingna pada siswa agar lebih teliti dalam 

melakukan eksperimen. Berdasarkan pengamatan pada aspek ketelitian siswa dalam melakukan 

eksperimen diperoleh jumlah nilai 85 dengan rata- rata 2,83 termasuk kriteria cukup, dan pada 

keterampilan siswa dalam menggunakan alat dan bahan eksperimen diperoleh jumlah nilai 73 dengan 

rata-rata 2,43 termasuk kriteria cukup, serta  pada  ketepatan  langkah  kerja  dalam  melakukan 

eksperimen diperoleh jumlah nilai 71 dengan rata-rata 2,37 termasuk   kriteria   cukup.   Secara   

keseluruhan   pada   aspek psikomotor siklus I pertemuan 1 ini diperoleh jumlah nilai 1899 dengan 

rata-rata 63,3 termasuk dalam kriteria taraf keberhasilan cukup. 

 

Pada hasil belajar siswa pada siklus I pertemuan 1 memiliki kekurangan yaitu hasil belajar siswa 

belum mencapai kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Perolehan hasil belajar siswa dari ketiga 

aspek yaitu kognitif, afektif, psikomotor diperoleh jumlah nilai 1925 dengan rata-rata 64,20 dengan 

ketuntasan 32%. 

 

Berdasarkan pengamatan pada aspek ketelitian siswa dalam melakukan eksperimen diperoleh  

jumlah  nilai  92  dengan  rata-rata  3,07  termasuk kriteria baik, dan pada keterampilan siswa dalam 

menggunakan alat dan bahan eksperimen diperoleh jumlah nilai 74 dengan rata-rata 2,47 termasuk 

kriteria cukup, serta pada ketepatan langkah kerja dalam melakukan eksperimen diperoleh jumlah 

nilai 73 dengan rata-rata 2,43 termasuk kriteria cukup. Secara keseluruhan pada aspek psikomotor 

siklus I pertemuan 2 ini diperoleh jumlah nilai 1959 dengan rata-rata 65,27 termasuk dalam kriteria 

taraf keberhasilan cukup. 

 

Pada  hasil  belajar  siswa  pada  siklus  I  pertemuan  2 sudah mulai meningkat dibandingkan pada 

pertemuan 1 dengan perolehan jumlah nilai 1988 dengan rata-rata 66,27 dengan ketuntasan 63% dan 

kriteria keberhasilan yang diperoleh baik.. 

 

Secara keseluruhuan nilai keberhasilan siswa siklus I diperoleh nilai rata-rata 65,40 dengan kriteria 

keberhasilan cukup. Hasil ini masih belum mencapai target yang diharapkan, sehingga perlu 

diadakan tindakan perbaikan dan dilanjutkan pada siklus ke II. 

 

Siklus II 

Hasil belajar siswa aspek kognitif pada siklus II pertemuan 1 sudah terlihat meningkat dibandingkan 

dengan siklus I pertemuan 2. Pada siklus I pertemuan 2 memperoleh nilai   rata-rata   70,53   dan   

pada   siklus   II   pertemuan   1 memperoleh nilai rata-rata 75,60. Pada siklus II pertemuan 1 ini 

sudah terjadi peningkatan dan hasil belajar siswa sudah berada pada kriteria yang diharapkan. 

Namun dalam pertemuan berikutnya guru harus tetap memperhatikan kejelasan pertanyaan dari soal 

yang akan diberikan sehingga nilai yang diperoleh siswa lebih meningkat lagi. 

 

Pada aspek afektif, siswa sudah mulai berani mengeluarkan pendapatnya, dan sudah mulai serius 

dalam melakukan eksperimen, namun guru tetap memberikan arahan dan membimbing siswa agar 

lebih berani,  lebih serius,  dan lebih aktif lagi dalam kelompoknya. Hal ini terlihat dari tiga aspek 

yang dinilai yaitu keseriusan dalam melakukan eksperimen  diperoleh jumlah  nilai  95  dengan  

rata-rata  3,17 termasuk kriteria baik, dan pada keberanian dalam mengeluarkan pendapat diperoleh 

jumlah nilai 79 dengan rata- rata 2,63 termasuk kriteria cukup, serta aktif dalam kelompok diperoleh  

jumlah  nilai  82  dengan  rat-rata  2,73  termasuk kriteria cukup. Secara keseluruhan pada aspek 

afektif siklus II pertemuan 1 ini diperoleh jumlah nilai 2123 dengan rata-rata 70,76 termasuk 

kriteria taraf keberhasilan baik. Untuk itu pada pertemuan selanjutnya perlu ditingkatkan lagi. 
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Pada  hasil  belajar  siswa  pada  siklus  II  pertemuan  1 sudah mulai meningkat dibandingkan pada 

siklus I pertemuan 2 dengan perolehan jumlah nilai 2171 dengan rata-rata 72,37 dengan   ketuntasan   

80%   dan   kriteria   keberhasilan   yang diperoleh baik. 

 

Penilaian   kognitif   siswa   pada   pertemuan   1   siklus   I diperoleh  rata-rata  66,40.  Nilai  

tertinggi  adalah  88  dan  nilai terendah adalah 44. Sedangkan pada pertemuan ke 2 diperoleh nilai 

rata-rata 70,53. Nilai tertinggi adalah 88 dan nilai terendah adalah 52. Jadi nilai rata-rata pada 

siklus I ini adalah 68,46 

 

Penilaian aspek afektif pertemuan 1 memperoleh persentase perolehan skor 63% dengan kategori 

cukup. Sedangkan pada pertemuan kedua diperoleh persentase perolehan skor 63% dengan kategori 

cukup. Jadi rata-rata peniaian aspek afektif pada siklus 1 ini adalah 63% dan memperoleh kriteria 

cukup. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk pertemuan berikutnya diharapkan guru lebih 

membimbing siswa dalam bekerja kelompok serta mengingatkan siswa untuk saling menghargai dan 

mengisi laporan sesuai eksperimen yang dilakukan. 

 

Penilaian aspek psikomotor pada pertemuan 1 diperoleh persentase skor 63% dengan kategori cukup. 

Sedangkan pada pertemuan ke 2 diperoleh persentase 65% dengan kategori cukup. Jadi rata-rata 

penilaian psikomotor pada siklus I ini adalah 64% dan masuk kriteria cukup. Pada siklus I ini 

terlihat siswa masih banyak siswa yang kurang terampil dalam menggunakan alat dan bahan  

eksperimen  serta  dalam  langkah  kerja  yang  dilakukan kurang tepat  dengan petunjuk LKS. 

Oleh karena itu, untuk pertemuan selanjutnya guru harus lebih membimbing siswa dalam bekerja, 

guru memberikan arahan kepada siswa bagaimana cara menggunakan alat dan bahan serta tata cara 

pengisian LKS. 

 

Jika dilihat dari rekapitulasi keberhasilan siswa pada siklus I, diperoleh gambaran bahwa rata-rata 

keberhasilan siswa pada siklus I untuk ketiga aspek adalah 65,40. Ini menunjukkan bahwa nilai pada 

siklus I belum mencapai ketuntasan yang diharapkan. Untuk itu perlu diadakan tindakan dan 

dilanjutkan pada siklus II. 

 

PEMBAHASAN 

Pencapaian hasil belajar siswa sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran IPA dengan 

menggunakan metode Eksperimen  pada  siklus  II  ini  sudah  meningkat  dibanding  dengan siklus 

I. Penilaian yang dilakukan oleh guru meliputi tiga aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi IPA yang telah dipelajari, guru 

menggunakan penilaian kognitif yang didapatkan dari hasil belajar siswa. 1)  Aspek Kognitif 

Penilaian kognitif siswa pada pertemuan  1   siklus   II diperoleh rata-rata 75,60 Nilai tertinggi adalah 

100 dan nilai terendah adalah 56. Hasil ketuntasan kelas terdapat 24 orang siswa telah tuntas dengan 

persentase 80%. Sedangkan pada pertemuan ke 2 diperoleh nilai rata-rata 79,87. Nilai tertinggi 

adalah 100 dan nilai terendah adalah 60. Hasil ketuntasan kelas terdapat 26 orang siswa telah tuntas 

dengan persentase 87%. Jadi nilai rata-rata pada siklus II ini adalah 77,74 dan ketuntasan belajar 

(klasikal) pada siklus II dengan persentase 83,5% sehingga tergolong dalam kategori tuntas. 2)  

Aspek Afektif Penilaian aspek afektif pertemuan 1 memperoleh persentase perolehan skor 71% 

dengan kategori baik. Sedangkan pada pertemuan kedua diperoleh persentase perolehan skor 67% 

dengan kategori baik. Jadi rata-rata peniaian aspek afektif pada siklus II ini adalah 74% dan 

memperoleh kriteria baik. 3)  Aspek Psikomotor, Penilaian aspek psikomotor pada pertemuan 1 

diperoleh persentase skor 71% dengan kategori baik. Sedangkan pada pertemuan ke 2 diperoleh 

persentase 75% dengan kategori baik. Jadi rata-rata penilaian psikomotor pada siklus II ini 
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adalah 73% dan masuk kriteria baik. Pada siklus II ini siswa sudah terampil dalam  menggunakan  

alat  dan  bahan  eksperimen  serta  dalam langkah kerja yang dilakukan juga telah tepat dan 

sesuai dengan petunjuk LKS. Jika dilihat dari rekapitulasi keberhasilan siswa pada siklus II, 

diperoleh gambaran bahwa rata-rata keberhasilan siswa pada siklus II untuk ketiga aspek adalah 

75,10 dengan ketuntasan klasikal 97%. Jadi dapat disimpulkan keberhasilan belajar siswa meningkat 

40% dari siklus I dan telah melebihi target yang telah peneliti tetapkan. Oleh karena itu, penelitian 

ini berakhir pada siklus II.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  

1. Perencanaan  pembelajaran  IPA  di  kelas  IV  SD  dengan  menggunakan metode eksperimen 

dituangkan dalam bentuk RPP yang komponen penyusunanya terdiri dari standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, nilai karakter yang akan dikembangkan, materi 

ajar, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, evaluasi, alat dan sumber belajar. Perencanaan 

pembelajaran dibuat secara kolaboratif oleh peneliti dengan guru kelas IV SD Negeri 19 Batung 

Taba Kecamatan Lubuk Begalung . Rencana pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan 

metode Eksperimen terdiri dari tiga langkah, yaitu langkah persiapan, langkah pelaksanaan, dan 

langkah tindak lanjut. Perencanaan pembelajaran siklus I pertemuan 1 persentase keberhasilan  64%,  

pertemuan  2  adalah  68%  dengan  rata-rata  siklus  I adalah 66% dengan kualifikasi baik (B). 

Sedangkan pada siklus II pertemuan 1 persentase keberhasilan 82% pertemuan 2 adalah 86% dengan 

rata-rata  siklus  II  adalah  84%  dengan  kualifikasi  sangat  baik  (A). 

 

2. Pelaksanaan  pembelajaran  dengan  menggunakan  metode  Eksperimen terdiri dari tiga langkah, 

dimana setiap pertemuan selalu dilakukan pengamatan terhadap guru dan siswa dan penilaian atau 

evaluasi. Hasil pengamatan  dari  aspek  guru  pada  siklus  I  Pertemuan  1  diperoleh persentase 

65% dan pertemuan 2 diperoleh persentase skor 70% dengan rata-rata persentase 67,5% dengan 

kualifikasi baik (B). Pengamatan dari aspek siswa diperoleh persentase pada siklus I pertemuan 1 

adalah 60% dan pertemuan 2 adalah 65% dengan rata-rata persentase 72,5% dengan kualifikasi  

cukup  (C).  Sedangkan  hasil  pengamatan  dari  aktifitas  guru pada siklus II pertemuan 1 adalah 

85% dan pertemuan 2 adalah 90% dengan rata-rata persentase 90% dengan kualifikasi amat baik (A). 

Pengamatan dari aktifitas siswa diperoleh hasil persentase pada siklus II pertemuan 1 adalah 85% 

dan pada pertemuan 2 adalah 90% dengan rata- rata persentase 90% dengan kualifikasi (A). 

 

3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan metode Eksperimen 

meningkat. Meningkatnya hasil belajar siswa tersebut dapat dilihat dari rata-rata yang diperoleh pada 

siklus I pertemuan I pada aspek kognitif memperoleh rata-rata 66,40. Pada aspek afektif 

mendapatkan rata- rata 62,73. Pada aspek psikomotor memperoleh rata-rata 63,3. Jadi rata- rata hasil 

belajar siswa pada siklus I pertemuan 1 adalah 64,20 dan pada pertemuan 2 pada aspek kognitif 

mendapatkan rata-rata 70,53. Pada aspek afektif mendapatkan rata-rata 62,93. Pada aspek 

psikomotor mendapatkan rata-rata  65,27.  Jadi  hasil  belajar  siswa  pada  siklus  I  pertemuan  2 

mendapatkan rata-rata 66,27 sehingga rata-rata pada siklus I adalah 65,40 dengan kualifikasi kurang 

(C). Sementara itu, rata-rata hasil belajar siswa pada siklus  II  pertemuan 1  pada aspek kognitif  

mendapatkan  rata-rata 75,60. Pada aspek afektif mendapatkan rata-rata 70,76. Pada aspek 

psikomotor  memperoleh  rata-rata  70,43.  Jadi  hasil  belajar  siswa  pada Siklus II pertemuan 1 dari 

ketiga aspek mendapatkan rata-rata 72,37. Pada pertemuan  2  aspek  kognitif  mendapatkan  rata-

rata  79,87.  Pada  aspek afektif mendapatkan rata-rata 77,23. Pada aspek psikomotor mendapatkan 

rata-rata 75,10. Hasil belajar siswa siklus II pertemuan 2 adalah 77,40 sehingga rata-rata yang 

diproleh pada siklus II adalah 75,10. Pada siklus II ini nilai siswa persentase ketuntasan 97%. 
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Saran 

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

untuk dipertimbangkan: Bagi guru, guru hendaknya dapat menerapkan metode Eksperimen dalam 

proses pembelajaran baik pada materi dan mata pelajaran yang sama maupun pada mata 

pelajaran yang berbeda. Bagi peneliti, lebih   mendalami   lagi   pembelajaran   dengan   

menggunakan   metode Eksperimen pada materi lain dalam pembelajaran IPA dan bagi peneliti 

selanjutnya   disarankan   untuk   melakukan   kajian   mendalam   tentang penerapan metode 

Eksperimen pada materi lain dalam IPA; Instansi terkait kiranya dapat memberikan perhatian 

kepada guru terutama dalam meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran. 
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USING IMAGE MEDIA TO INCREASE THEMATIC LEARNING 

OUTCOMES IN CLASS V STUDENTS OF SDN 1 TAMPANG TUA, 

PEMATANGSAWA DISTRICT IN 2020 

 

PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR  UNTUK MENINGKATKAN HASIL 

BELAJAR TEMATIK PADA SISWA KELAS V SDN 1 TAMPANG TUA 

KECAMATAN PEMATANGSAWA TAHUN 2020 

 

Hasnawati 

SDN 1 Tampang Tua Pematangsawa Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

The objectives of this learning improvement are (1) to improve teacher performance in thematic learning using 

image media for fifth grade students of SDN 1 Tampang Tua Pematangsawa in 2020; (2) Improving thematic 

learning outcomes using picture media for fifth grade students of SDN 1 Tampang Tua Pematangsawa in 2020. 

The corrective procedure uses classroom action research with 2 improvement cycles, in each cycle following the 

stages of planning, action, observation and reflection. The results of the study of improvement in learning, in 

cycle 1 the teacher's score in planning and implementing a learning improvement simulation got a score of 73, 

after reflection and improvement in cycle 2 in planning and implementing a learning improvement simulation in 

cycle 2 was obtained 85. Thus there was an increase in teachers in planning and implementing learning 

improvements in cycle 2 with a score of 85 good categories with an increase of 12 points. Learning outcomes in 

cycle 1 the average value of the class reached 74.29 and the percentage of students' completeness reached 64%. 

While the learning outcomes in cycle 2 the average value of the class reached 92.86 with a 100% completeness 

percentage. so there is an increase of 36% from the first cycle to the second cycle. Thus, it can be concluded 

that there is an increase in teacher performance in thematic learning using image media for fifth grade students 

at SDN 1 Tampang Tua Pematang Sawa in 2020; The use of image media can improve thematic learning 

outcomes for fifth grade students at SDN 1 Tampang Tua Pematangsawa in 2020. 

Key Word: Learning Outcomes, Picture Media, Thematic 

 

ABSTRAK 

Tujuan perbaikan pembelajaran ini adalah (1) meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran tematik 

menggunakan mengunakan media gambar pada siswa kelas V SDN 1 Tampang Tua Pematangsawa tahun 2020; 

(2) Meningkatkan hasil belajar Tematik mengunakan media gambar pada siswa kelas V SDN 1 Tampang Tua 

Pematangsawa tahun 2020. Prosedur perbaikan menggunakan penelitian tindakan kelas dengan 2 siklus 

perbaikan, pada setiap siklusnya mengikuti tahapan perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Hasil 

penelitian pebaikan pembelajaran, pada siklus 1 nilai guru dalam merencanakan dan melaksanakan simulasi 

perbaikan pembalajaran memperoleh nilai 73, setelah dilakukan relfeksi dan perbaikan pada siklus 2 dalam 

merencanakan dan melaksanakan simulasi perbaikan pembalajaran pada siklus 2 diperoleh 85. Dengan demikian 

ada peningkatan guru dalam merencanakan dan melakasnakan perbaikan pembelajaran pada siklus 2 dengan 

nilai 85 kategori baik dengan peningkatan  sebesar 12 poin. Hasil belajar pada siklus 1 nilai rata-rata kelas 

mencapai74,29 dan persentase ketuntasan siswa mencapai 64%. Sedangkan hasil belajar pada siklus 2 nilai rata-

rata kelas mencapai 92,86 dengan persentase ketuntasan 100%. sehingga ada kenaikan 36% dari siklus pertama 

ke siklus kedua. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan kinerja guru dalam 

pembelajaran tematik menggunakan mengunakan media gambar pada siswa kelas V SDN 1 Tampang Tua 

Pematang Sawa tahun 2020; Pengunaan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar tematik pada siswa 

kelas V SDN 1 Tampang Tua Pematangsawa tahun 2020. 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Media Gambar, Tematik 
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Latar Belakang Masalah 

Dalam pembangunan nasional, pendidikan diartikan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat 

manusia serta dituntut untuk menghasilkan kualitas manusia yang lebih tinggi guna menjamin 

pelaksanaan dan kelangsungan pembangunan. Pendidikan berkualitas harus dipenuhi melalui 

peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Pembaharuan 

kurikulum yang sesuai dengan ilmu pegetahuan dan teknologi tanpa mengesampingkan nilai-nilai 

luhur sopan santun, etika serta didukung penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, karena 

pendidikan yang dilaksanakan sedini mungkin dan berlangsung seumur hidup menjadi tanggung 

jawab keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah.  

 

Upaya peningkatan mutu pendidikan di Sekolah perlu di dukung kemampuan dan kreativitas guru. 

Kemampuan merencanakan yang tepat akan berdampak pada pelaksanaan pembelajaran yang efektif 

dan efisien. Pembelajaran yang berhasil ditunjukan oleh dikuasainya materi pelajaran oleh siswa. 

Tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran biasanya dinyatakan dengan nilai. 

 

Dalam proses pembelajaran seharusnya siswa ikut terlibat secara langsung agar siswa memperoleh 

pengalaman langsung dari proses pembelajaran. Pemilihan metode dan penggunaan media 

pembelajaran sangat mempengaruhi keberhasilan seorang guru menyampaikan pelajaran. Sejak 

Tahun 2017 SDN 1 Tampang Tua menggunakan Kurikulum 2013 dimana pembelajaran dilaksanakan 

dengan Tematik.  

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pengalaman penulis tentang hasil belajar siswa di Kelas V SDN 1 Tampang Tua 

didapatkan data bahwa  pada pembelajaran Tematik dari  14 siswa  ada 8 siswa (57 %) yang nilainya 

dibawah 60, dengan hasil tersebut dapat dikatakan kemampuan siswa sangat rendah, belum memenuhi 

kriteria standar KKM yang telah ditentukan yaitu 60 dan 6 siswa (43%) siswa nilainya diatas 60.  

Kurangnya minat belajar siswa adalah pemicu utama tidak berhasilnya kegiatan belajar dan mengajar 

di sekolah, termasuk kurangnya latihan dalam pembelajaran Tematik. Nilai rata-rata pada 

pembelajaran Tematik dari tahun ke tahun hanya berkisaran 5,60 sampai 5,90 sehingga pembelajaran 

Tematik dianggap pembelajaran yang sulit. Siswa merasa jenuh dengan pembelajaran Tematik yang 

disampaikan dengan cara ceramah. Penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi dalam 

pembelajaran, yaitu : Rendahnya kinerja guru pada pembelajaran Tematik. Rendahnya hasil belajar 

siswa pada pembelajaran Tematik. Siswa cepat merasa bosan pada pembelajaran Tematik 

 

Pada saat guru memberikan materi pembelajaran tentang Kelainan Tulang Pada Manusia dengan 

metode ceramah siswa-siswa dalam satu kelas ada yang memperhatikan dan ada pula yang bermalas-

malasan untuk belajar, lebih banyak bermain dan cenderung bosan dengan metode pembelajaran yang 

monoton. Siswa tidak mampu menyerap pelajaran dengan maksimal karena guru menggunakan 

metode ceramah tanpa disertai media gambar. 

 

Analisis Masalah 

Melihat kondisi pembelajaran tersebut guru mencoba melaksanakan perbaikan pembelajaran supaya 

hasil belajar siswa meningkat. Diharapkan pula dapat meningkatkan semangat belajar siswa dan tidak 

membosankan. Sehingga hasil belajar siswa meningkat. Dilihat dari hasil belajar pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial Kelas V SDN 1 Tampang Tua Kecamatan Pematangsawa dikelas ada 8 siswa (57 

%) dari 14 siswa yang nilainya dibawah 60 dan dengan dibantu supervisor dan pendamping yang 

diminta bantuan untuk menganalisis kelemahan atau kekurangan selama proses pembelajaran 

berlangsung, serta hasil diskusi bersama maka ada beberapa masalah yang terjadi dalam 
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pembelajaran, yaitu : Penjelasan guru dalam mengajar sulit diterima oleh siswa. Guru dalam mengajar 

monoton atau kurang bervariasi sehingga menimbulkan kejenuhan bagi siswa. Tugas yang dikerjakan 

siswa, guru tidak diberikan penguatan. 

 

Alternatif dan Prioritas Pemecahan Masalah 

Penggunaan media gambar pada pembelajaran Tematik untuk hasil belajar siswa kelas V SDN 1 

Tampang Tua Pematangsawa. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan analisa masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah apakah 

dengan menggunakan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar tematik pada siswa Kelas V 

SDN 1 Tampang Tua Pematangsawa tahun 2020? 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan perbaikan pembelajaran ini adalah: Meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran 

tematik menggunakan mengunakan media gambar pada siswa kelas V SDN 1 Tampang Tua 

Pematangsawa tahun 2020.  Meningkatkan hasil belajar Tematik mengunakan media gambar pada 

siswa kelas V SDN 1 Tampang Tua Pematangsawa tahun 2020. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Aktivitas belajar merupakan segala perilaku yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Aktivitas belajar dialami oleh siswa sebagai suatu proses, yaitu proses belajar sesuatu 

yang merupakan kegiatan mental mengolah bahan belajar atau pengalaman lain (Dimyati dan 

Mudjiono, 2006: 236-238). Aktivitas belajar siswa adalah keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, 

pikiran, perhatian, dan aktivitas dalam kegiatan pembelajaran guna menunjang keberhasilan proses 

belajar mengajar dalam memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut (Kunandar, 2010: 277). Sardiman 

(2007 : 95) mengatakan bahwa belajar sangat diperlukan adanya aktivitas belajar. Tanpa adanya 

aktivitas belajar, belajar itu tidak mungkin berlangsung dengan baik. Menurut Nasution (2000:89), 

Aktivitas Belajar adalah aktifitas yang bersifat jasmani maupun rohani. Dalam proses pembelajaran, 

kedua aktivitas tersebut harus selalu terkait. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat guru simpulkan bahwa aktivitas belajar adalah  segala proses 

atau kegiatan yang dilakukan siswa saat pembelajaran berlangsung yang akan menciptakan suasana 

belajar yang aktif. Dengan begitu tujuan pembelajaran akan lebih mudah tercapai. 

 

 Hasil belajar merupakan hasil nilai yang diperoleh siswa dari hasil evaluasi kegiatan pembelajaran 

yang diukur dengan alat evaluasi tertentu. Menurut Winkel (1991 : 28) menyatakan bahwa hasil 

belajar adalah bukti keberhasilan dan usaha yang dilakukan dan merupakan kecakapan yang diperoleh 

melalui kegiatan pembelajaran disekolah yang dinyatakan dengan angka. Hal ini berarti dari hasil 

belajar. Hasil belajar merupakan out-put yang dihasilkan setelah siswa mengalami suatu kegiatan 

pembelajaran. Dimyati dan Mudjiono (2006: 3) menjelaskan bahwa hasil belajar merupakan hasil dari 

suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Hasil belajar ialah terjadinya perubahan 

tingkah  laku  pada   seseorang  tersebut  (Hamalik, 2008: 30). Menurut Dimyati dan Mudjiono ( 1992 

), hasil belajar dapat dibedakan menjadi dampak pengajaran dan dampak pengiring. Dampak 

pengajaran adalah hasil yang dapat diukur seperti tertuang dalam nilai rapor dan angka dalam ijasah. 

Sedangkan dampak pengiring adalah terapan pengetahuan dan kemampuan dibidang lain yang 

merupakan transfer belajar. 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat guru simpulkan bahwa hasil belajar merupakan suatu 

perubahan yang terjadi pada siswa setelah melalui proses belajar. Hasil belajar mengarah pada tiga 

ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga ranah tersebut harus dikuasai oleh seorang siswa 

sebagai hasil belajar, termasuk dalam pembelajaran 

 

Model pembelajaran dengan media bagian dari strategi belajar mengajar heuristik adalah 

pembelajaran siswa mencari dan mengolah pesan(materi pembelajaran) yang dipelajarinya secara 

mandiri.Guru berrperan sebagai pembimbing kegiatan belajar siswa.Jadi yang lebih aktif ialah siswa 

itu sendiri. Sedikit perbedaan antara model pembelajaran heuristik dengan pembelajaran discoveri, 

bahwa dalam pembelajaran dengan menggunakanl media,bahwa dalam pembelajaran dengan 

menggunakan media siswa melakukan kegiatan belajar dengan berpedoman kepada media yang 

digunakan dan  yang telah ditetapkan oleh guru. 

 

Menurut Sadiman Arief S. (2003:21) Media Gambar adalah sebuah gambar yang berkaitan dengan 

materi pelajaran yang berguna untuk mnyampaikan pesan darim guru kepada siswa. Menurut Sudjana 

(2007:68), pengertian media gambar adalah media dalam bentuk grafis. Media grafis didevinisikan 

sebagai media yang mengkomendasikan fakta dan gagasan secara jelas dan kuat melalui kombinasi 

pengungkapan kata-kata atau gambar-gambar. Gambar termasuk media pembelajaran berbasis visual. 

Telah diketahui bahwa media berbasis visual seperti gambar dapat memudahkan pemahaman 

terhadap suatu materi pelajaran yang rumit atau kompleks. 

 

Media gambar dapat menyuguhkan elaborasi yang menarik tetang struktur atau organisasi suatu hal, 

sehingga dapat memperkuat ingatan. Media gambar dapar menumbuhkan minat siswa dan 

memperjelas hubungan antara isi materi pembelajaran dengan dunia nyata. 

 

PELAKSANAAN PERBAIKAN 

Perbaikan pembelajaran dilaksanakan di Kelas V SDN 1 Tampang Tua Kecamatan Pematangsawa 

Kabupaten Tanggamus dengan jumlah 14 siswa yang terdiri dari laki-laki 6 siswa dan perempuan 8 

siswa. Waktu pelaksanaan perbaikan pembelajaran dimulai pada tanggal 12 Oktober 2020 s.d 26 

Oktober 2020, dengan perincian jadwal sebagai berikut: 

 

Tabel  Jadwal perbaikan pembelajaran  

Hari Tanggal Jam ke Mata pelajaran Keterangan 

Senin 12 Oktober 2020 1-4 Tematik Prasiklus 

Senin 19 Oktober 2020 1-4 Tematik Siklus pertama 

Senin 26 Oktober 2020 1-4 Tematik Siklus kedua 

 

Pada pelaksanaan perbaikan pembelajaran penulis mengambil mata pelajaran Tematik kelas V dengan 

materi Kelainan Tulang Pada Manusia Tema 1 Organ gerak hewan dan manusia Sub Tema 3 

Lingkungan dan manfaatnya. Desain prosedur perbaikan pembelajaran yang guru lakukan 

menggunakan model penelitian tindakan kelas yang terdiri dari tahapan perencanaan, tindakan, 

pengamatan dan refleksi.  

 

HASIL  PENELITIAN DAN  PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil-hasil guruan pada siklus 1 dan siklus 2 diketahui bahwa: Pengamatan kinerja guru 

pada siklus 1 yaitu simulasi merencanakan perbaikan pembelajaran dan simulasi melaksanakan 

pembelajaran pada simulasi siklus I. Pada Penilaian Simulasi Merencanaan Perbaikan Pembelajaran 
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Siklus 1, guru mulai memahami menentukan bahan perbaikan pembelajaran dan merumuskan tujuan/ 

indikator perbaikan pembelajaran. Guru mampu menentukan media pembelajaran dan sumber belajar. 

Guru mampu menyiapkan alat penilaian perbaikan pembelajaran serta nenahami tanpilan dokumen 

rencana perbaikan pembelajaran juga mulai berani memberikan tanggapan terhadap jawaban 

temannya. Pada Penilaian Simulasi Melaksanakan Perbaikan Pembelajaran Siklus 1 guru mampu 

mengelola ruang dan fasilitas belajar, melaksanakan kegiatan perbaikan pembelajaran, 

mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam perbaikan pembelajaran serta menilai proses dan hasil 

belajar. Rerata Lembar Penilaian Simulasi Merencanakan Perbaikan Pembelajaran Siklus 1 adalah 3,7 

dan rerata Lembar Penilaian Simulasi Melaksanakan Perbaikan Pembelajaran Siklus 1  adalah 3,6 

sehingga Penggabungan APS PKP1 + APS PKP2 siklus 1 adalah 73. Untuk siklus 2 Rerata Lembar 

Penilaian Simulasi Merencanakan Perbaikan Pembelajaran Siklus 2 adalah 4,2 dan rerata Lembar 

Penilaian Simulasi Melaksanakan Perbaikan Pembelajaran Siklus 1 adalah 4,3 sehingga 

Penggabungan APS PKP1 + APS PKP2 siklus 2 adalah 85. Dengan demikian ada peningkatan guru 

dalam merencanakan dan melakasnakan perbaikan pembelajaran pada siklus 2 dengan nilai 85 

kategori baik dengan peningkatan sebesar 12 poin. 

 

Hasil belajar pada siklus 1 nilai rata-rata kelas mencapai 74,29 dan persentase ketuntasan siswa 

mencapai 64%. Sedangkan hasil belajar pada siklus 2 yaitu nilai rata-rata kelas mencapai 92,86 

dengan persentase ketuntasan 100%. Hal ini menandakan bahwa hasil belajar siswa meningkat dari 

siklus 1 ke siklus 2. 

 

Jika ditaampilkan dalam gambar hasil belajar pada siklus 1 dibandingkan dengan hasil siklus 2 dapat 

dilihat dalam gambar berikut: 

 

Gambar Perbandingan Hasil Belajar siklus 1 dan siklus 2 

 
 

 

Penggunaan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar  tematik pada siswa kelas V SDN 1 

Tampang Tua Kecamatan Pemantang Sawah tahun 2020. 

 

SIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT 

SIMPULAN 

Hasil pembahasan penulis, setelah menganalisa dari data pelaksanaan simulasi dan hasil belajar siswa, 

guru dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:  Meningkatnya kinerja guru dalam pembelajaran 

tematik menggunakan mengunakan media gambar pada siswa kelas V SDN 1 Tampang Tua 
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Pematang Sawa tahun 2020, pada siklus 1 nilai kinerja guru 73 dan pada siklus 2 niai 85 dengan 

peningkatan sebesar 12 poin; Meningkatkan hasil belajar tematik pada siswa kelas V SDN 1 Tampang 

Tua Pematangsawa tahun 2020, hasil belajar siklus 1 nilai rata-rata kelas mencapai 74,29 dan 

persentase ketuntasan siswa mencapai 64%. Sedangkan hasil belajar pada siklus 2 yaitu nilai rata-rata 

kelas mencapai 92,86 dengan persentase ketuntasan 100%. sehingga ada kenaikan 36% dari siklus 

pertama ke siklus kedua. 

 

SARAN TINDAK LANJUT 

Saran tindak lanjut dari guruan ini dapat guru sampaikan antara lain : Penguasaan media gambar 

hendaknya dipahami oleh guru, karena dengan menguasai media akan menetukan keberhasilan suatu 

pembelajaran. Proses pembelajaran hendaknya guru bisa menggunakan alat peraga/ media 

pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi pelajaran yang diberikan. Sekolah kiranya dapat  

menyediakan alat bantu dan media yang memadai.  
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ABSTRACT 

Minister of Education and Culture Regulation Number 22 of 2016 concerning Process Standards and also 

relates to the latest curriculum implementation policies, such as strengthening character, literacy culture, 21st 

century skills. For this reason, each educational unit carries out learning planning, implementation of the 

learning process and assessment of the learning process to improve the efficiency and effectiveness of the 

achievement of graduate competencies. The problem being discussed is whether academic supervision can 

improve the ability of SD Negeri 3 Gajah City teachers in implementing higher-order thinking learning in 

cognitive aspects in 2021? Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the 

implementation of supervision activities can improve the ability of SD Negeri 1 Gajah City teachers in 

conducting higher-order thinking learning. This is known from the data in Cycle I which shows that the average 

percentage only reached 23.33%, increased to 53.33% in Cycle II and again increased to 80.00% in Cycle III 

or was within the limits of the indicator for the success of the action. which is set above 80.00%. 

Key Word: Teacher Ability, Higher Order Thinking, Academic Supervision 

 

ABSTRAK 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses dan juga 

mengaitkan dengan kebijakan implementasi kurikulum terkini, seperti penguatan karakter, budaya literasi, 

keterampilan abad 21. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian 

kompetensi lulusan. Adapun permasalahan yang menjadi bahan pembahasan adalah  Apakah supervisi akademik 

dapat meningkatkan kemampuan guru SD Negeri 3 Kota Gajah dalam melaksanaan pembelajaran berpikir 

tingkat tinggi pada aspek kognitif tahun 2021? Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 

disimpulkan bahwa pelaksaaan kegiatan supervisi dapat meningkatkan kemampuan guru SD Negeri 1 Kota 

Gajah dalam melakukan pembelajaran berpikir tingkat tinggi. Hal ini diketahui dari data pada Siklus I yang 

menunjukkan bahwa persentase rata-rata hanya mencapai 23,33%, naik menjadi 53,33% pada Siklus II dan 

kembali mengalami kenaikan menjadi 80,00% pada Siklus III atau telah sesuai batas indikator keberhasilan 

tindakan yang ditetapkan yaitu di atas 80,00%. 

Kata Kunci: Kemampuan Guru, Berpikir Tingkat Tinggi, Supervisi Akademik 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Selama pembelajaran, siswa harus dijadikan sebagai pusat dari kegiatan. Hal ini dimaksudkan untuk 

membentuk watak, peradaban, dan meningkatkan mutu kehidupan peserta didik. Pembelajaran perlu 
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memberdayakan semua potensi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diharapkan. 

Pemberdayaan diarahkan untuk mendorong pencapaian kompetensi dan perilaku khusus supaya setiap 

individu mampu menjadi pebelajar sepanjang hayat dan mewujudkan masyarakat belajar. 

 

Dalam implementasinya, walaupun istilah yang digunakan ”pembelajaran”, tidak berarti guru harus 

menghilangkan perannya sebagai pengajar, sebab secara konseptual pada dasarnya dalam istilah 

mengajar itu juga bermakna membelajarkan siswa. Mengajar-belajar adalah dua istilah yang memiliki 

satu makna yang tidak dapat dipisahkan. Mengajar adalah suatu aktivitas yang dapat membuat siswa 

belajar. 

 

Konteks pembelajaran, sama sekali tidak berarti memperbesar peranan siswa  disatu pihak dan 

memperkecil peranan guru di pihak lain. Dalam istilah pembelajaran, guru tetap harus berperan secara 

optimal demikian juga halnya dengan siswa. Perbedaan dominasi dan aktivitas di atas, hanya menun-

jukan kepada perbedaan tugas-tugas atau perlakuan guru dan siswa terhadap materi dan proses 

pembelajaran 

 

Peningkatan kualitas pembelajaran tidak mungkin ada tanpa kualitas kinerja guru, sehingga 

peningkatan kualitas pembelajaran, juga tidaklah mungkin ada tanpa peningkatan kualitas para 

gurunya. Guru merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. 

Guru merupakan unsur pendidikan yang sangat dekat hubungannya dengan anak didik dalam upaya 

pendidikan sehari-hari di sekolah dan banyak menentukan keberhasilan anak didik dalam mencapai 

tujuan.  

 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses dan 

juga mengaitkan dengan kebijakan implementasi kurikulum terkini, seperti penguatan karakter, 

budaya literasi, berpikir tingkat tinggi dan keterampilan abad 21. Dengan terbitnya Permendikbud 

Nomor 22 Tahun 2016 menjadi acuan bagi guru dalam merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran. Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan 

melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses 

pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan.  

 

Kegiatan inti dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran, metode 

pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan /atau tematik terpadu dan/atau saintifik 

dan/atau inkuiri dan penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya 

berbasis pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi 

dan jenjang pendidikan. (Lampiran Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016). 

 

Pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, peran guru tidak banyak 

menerangkan, sebaliknya guru banyak melakukan stimulasi pertanyaan untuk mendorong 

memunculkanya pikiran-pikiran orsinil peserta didik, pertanyaan-pertanyaan. Dalam praktik 

pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir ingkat tinggi, pertanyaan-pertanyaan 

tersebut dapat diklasifikasikan kedalam empat macam pertanyaan yang menjadi sarana penting bagi 

guru untuk melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. 
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Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada Standar Kompetensi 

Lulusan dan Standar Isi. Standar Kompetensi Lulusan memberikan kerangka konseptual tentang 

sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar Isi memberikan kerangka konseptual tentang 

kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. 

Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan.  

 

Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan (proses psikologis) yang berbeda. 

Sikap diperoleh melalui aktivitas “menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan 

mengamalkan”. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas “mengingat, memahami, menerapkan, 

menganalisis, mengevaluasi, mencipta”. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas “mengamati, 

menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta”. Karaktersitik kompetensi beserta perbedaan 

lintasan perolehan turut serta mempengaruhi karakteristik standar proses. Untuk memperkuat 

pendekatan ilmiah (scientific), tematik terpadu (tematik antar mata pelajaran), dan tematik (dalam 

suatu mata pelajaran) perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian 

(discovery/inquiry learning). Untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya 

kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan 

pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning). 

(Permendikbud No. 22 tahun 2016) 

 

Fenomena yang terjadi pada guru  SD Negeri 3 Kota Gajah yang berkaitan dengan pelaksanaan 

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses,  berdasarkan hasil  observasi pada 

pelaksanaan pembelajaran ternyata guru  SD Negeri 1 Kota Gajah belum memahami apa itu 

pembelajaran berpikir tingkat tinggi. 

 

Salah satu program yang dapat diselenggarakan dalam rangka pemberdayaan guru adalah supervisi 

akademik (supervisi akademik). Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru 

mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan akademik. 

Supervisi akademik merujpakan upaya membantu guru-guru mengembangkan kemampuannya 

mencapai tujuan akademik.  

 

Dengan demikian, berarti, esensial supervisi akademik adalah membantu guru mengembangkan 

kemampuan profesionalismenya. Mengembangkan kemampuan dalam konteks ini janganlah 

ditafsirkan secara sempit, semata-mata ditekankan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan 

mengajar guru, melainkan juga pada peningkatan komitmen (commitmen) atau kemauan (willingness) 

atau motivasi (motivation) guru, sebab dengan meningkatkan kemampuan dan motivasi kerja guru, 

kualitas akademik akan meningkat. 

 

Berdasar informasi sementara dari kepala sekolah, guru dan siswa, permasalahan tersebut disebabkan 

adanya beberapa hal yang menghambat,  antara lain: 1) supervisi akademik dilakukan oleh kepala 

sekolah hanya sebatas memenuhi administratif tampa dilakukan tindak lanjut;  2) masih banyak guru 

yang kurang mendukung terhadap guru-guru yang mau dan mampu berinovasi; 3) fasilitas multi 

media yang belum tersedia secara merata di semua kelas. Hambatan-hambatan tersebut perlu untuk 

segera diatasi, jika tidak segara diatasi akan berpengaruh pada kinerja guru dan dampak selajutnya 

dapat berpengaruh pada mutu lulusan/siswa sebagai muara dari kegiatan pendidikan. 

 

Berdasar hal tersebut dapat dikategorikan kemampuan  guru dalam melaksanakan pembelajaran  

berpikir tingkat tinggi pada Aspek Kognitif sesuai dengan amanat Permendikbud No, 22 Tahun 2016 
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pada guru SD Negeri 3 Kota Gajah masih rendah. Padahal tuntutan yang ada guru adalah agent of 

change, dan menjadi seorang yang benar-benar profesional dalam bidangnya demi terwujudnya 

pendidikan yang bermutu. Sebagai upaya untuk  memperbaiki kondisi tersebut, penulis selaku 

pengawas SD Negeri 3 Kota Gajah harus melakukan kegiatan secara maksimal yang mampu 

mewujudkan tercapainya kemampuan guru yang bermutu melalui kegiatan supervisi akademik 

sebagai upaya yang  dapat meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran 

berpikir tingkat tinggi pada aspek kognitif sesuai dengan tuntutan Permendikbud No. 22 Tahun 2016. 

 

Identifikasi Masalah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, serta hasil pengamatan peneliti melalui observasi kelas, 

maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut: Guru dalam melaksanakan pembelajaran belum 

menganalisis atau memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan menentukan bagaimana bagian-

bagian itu terhubungkan antar bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan (C4). Guru dalam 

melaksanakan pembelajaran belum menilai/mengevaluasi atau membuat pertimbangan berdasarkan 

kriteria atau standar (C5). Guru dalam melaksanakan pembelajaran belum mengkreasi/mencipta arau 

menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau 

fungsional; menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru (C6). 

 

Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang menjadi bahan pembahasan adalah: Apakah supervisi akademik dapat 

meningkatkan kemampuan guru SD Negeri 3 Kota Gajah dalam melaksanaan pembelajaran berpikir 

tingkat tinggi pada aspek kognitif pada aspek kognitif tahun 2021? 

 

Tujuan Penelitian 

Meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan menganalisis atau 

memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu 

terhubungkan antar bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan (C4). Meningkatkan kemampuan 

guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan menilai/mengevaluasi atau membuat pertimbangan 

berdasarkan kriteria atau standar (C5). Meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran dengan  mengkreasi/mencipta arau menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama 

untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional; menyusun kembali unsur-unsur ke 

dalam pola atau struktur baru (C6). 

 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran pengetahuan mengenai upaya meningkatkan kemampuan Guru SD Negeri 3 Kota Gajah 

dalam menerapkan pembelajaran berpikir tingkat tinggi  melalui Supervisi Akademik. Hasil penelitian 

ini diharapkan dapat berguna bagi Guru SD Negeri 3 Kota Gajah sebagai masukan dalam memahami 

kurikulum 2013. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak yang 

membutuhkan informasi mengenai pelaksanan Supervisi Akademik dan Pembelajaran berpikir tingkat 

tinggi. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah 

kegiatan Supervisi Akademik dan penerapan pembelajaran berpikir tingkat tinggi. Ruang lingkup 

objek penelitian ini adalah  Guru SD Negeri 3 Kota Gajah. Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah 

Guru  SD Negeri 3 Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Ruang lingkup waktu penelitian ini 

adalah pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022. 
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KAJIAN PUSTAKA 

Kemampuan Guru 

Secara umum, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus 

dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh suatu profesi dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya 

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 butir 

10). Berkaitan dengan kompetensi profesi guru, Sagala mengemukakan sepuluh kompetensi dasar 

yang harus dimiliki guru, yaitu : (1) menguasai landasan-landasan pendidikan; (2) menguasai bahan 

pelajaran; (3) kemampuan mengelola program belajar mengajar; (4) kemampuan mengelola kelas; (5) 

kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar; (6) menilai hasil belajar siswa; (7) kemampuan 

mengenal dan menterjemahkan kurikulum; (8) mengenal fungsi dan program bimbingan dan 

penyuluhan; (9) memahami prinsip-prinsip dan hasil pengajaran; (10) mengenal dan 

menyelenggarakan administrasi pendidikan (Sagala, 2006 : 210). 

 

Kemudian Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru menyebutkan bahwa ”Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari 

empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, sosial, dan 

profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. 

       

Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dalam bahasa umum dikenal sebagai Higher Order 

Thinking Skill  dipicu oleh empat kondisi.  Sebuah situasi belajar tertentu yang memerlukan strategi 

pembelajaran yang spesifik dan tidak dapat digunakan di situasi belajar lainnya. Kecerdasan yang 

tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah, melainkan kesatuan pengetahuan 

yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdiri dari lingkungan belajar, strategi dan kesadaran 

dalam belajar. Pemahaman pandangan yang telah bergeser dari unidimensi, linier, hirarki atau spiral 

menuju pemahaman pandangan ke multidimensi dan interaktif. Keterampilan berpikir tingkat tinggi 

yang lebih spesifik seperti penalaran, kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan 

berpikir kritis dan kreatif.  (Kemendikbud, 2018 : 5) 

 

Menurut beberapa ahli, definisi keterampilan berpikir tingkat tinggi salah satunya dari Resnick 

(Dalam Kemendikbud, 2018 : 5) adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, 

membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan 

melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Keterampilan ini juga digunakan untuk 

menggarisbawahi berbagai proses tingkat tinggi menurut jenjang taksonomi Bloom. Menurut Bloom, 

keterampilan dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah keterampilan tingkat rendah yang penting 

dalam proses pembelajaran, yaitu mengingat (remembering), memahami (understanding), dan 

menerapkan (applying), dan kedua adalah yang diklasifikasikan ke dalam keterampilan berpikir 

tingkat tinggi berupa keterampilan menganalisis (analysing), mengevaluasi (evaluating), dan mencipta 

(creating).  

 

Keterampilan berpikir tingkat tinggi erat kaitannya dengan keterampilan berpikir sesuai dengan ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor yang menjadi satu kesatuan dalam proses belajar dan mengajar. 

Ranah Kognitif  meliputi kemampuan dari peserta didik dalam mengulang atau menyatakan kembali 

konsep/prinsip yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran yang telah didapatnya. Proses ini 

berkenaan dengan kemampuan dalam berpikir, kompetensi dalam mengembangkan pengetahuan, 

pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan dan penalaran. Tujuan pembelajaran pada ranah 

kognitif menurut Bloom merupakan segala aktivitas pembelajaran menjadi 6 tingkatan sesuai dengan 

jenjang terendah sampai tertinggi. 
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Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu pendidik mengembangkan 

kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Supervisi akademik bukan penilaian unjuk kerja pendidik melainkan membantu pendidik 

mengembangkan kemampuan profesionalismenya.(Kemendikbud, 2018:2) Sedangkan supervisi yang 

berkaitan dengan pendidikan dinamakan supervisi akademik, yaitu serangkaian kegiatan untuk 

membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian 

tujuan pembelajaran. Dengan demikian, esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai 

unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan 

kemampuan profesionalnya.  (Glickman,1981 dalam  Kemendikbud, 2018:10).  

 

Pengertian tersebut merujuk pada usaha membantu guru dalam menjalankan tugasnya sebagai sosok 

pembelajar. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Masaong, H.A. Kadim (2012: 3) supervisi 

mengandung beberapa aspek, yaitu: 1) bersifat bantuan dan pelayanan kepada kepala sekolah, guru 

dan staf; 2) mengembangkan kualitas guru; 3) pengembangan profesionalan guru; dan 4) usaha 

memotivasi guru. Sutarsih & Nurdin (2012: 313), juga mendukung pendapat tersebut, bahwa supervisi 

akademik adalah bimbingan profesional bagi guru-guru sehingga lebih mampu melaksankan 

tupoksinya dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan proses pembelajaran. 

 

Dari ketiga pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik adalah kegiatan 

pengawasan  terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru dalam rangka meningkatkan 

mutu pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar akan mampu menghasilkan mutu lulusan yang 

baik. 

 

Secara umum, Glickman, 1981 dalam Kemendikbud, 2018:12 menyatakan bahwa kegiatan supervisi 

akademik adalah untuk membantu guru mengembangkan kemampuan mencapai tujuan pembelajaran 

yang direncanakan bagi murid-muridnya. Dengan demikian tujuan yang paling pokok dalam supervisi 

pembelajaran bagaimana guru mencapai tujuan pembalajaran yang telah ditetapkan. Selain itu 

Sergiovanni,1987 alam kemendikbud, 2018:12 menyatakan bahwa supervisi akademik bertujuan 

untuk pengembangan profesionalisme, pengawasan kualitas, dan penumbuhan motivasi.  

 

Tujuan supervisi akademik dalam konteks pengawasan proses pembelajaran adalah untuk 

mengetahui: (1) kompetensi guru dalam membuat persiapan atau perencanaan pembelajaran; (2) 

ketepatan dalam memilih pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran sesuai dengan bahan 

ajar yang akan disampaikan kepada siswa; (3) kompetensi guru sebagai tenaga profesional dalam 

melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas; (4) kompetensi guru dalam mengembangkan 

intrumen penilaian dalam; (5) melaksanakan evaluasi, baik evaluasi selama proses pembelajaran atau 

evaluasi hasil belajar; (6) kemampuan guru dalam memberikan tindak lanjut pembelajaran kepada 

siswa; dan (7) kelengkapan administrasi pembelajaran yang diperlukan dalam rangka melaksanakan 

tugasnya sebagai seorang tenaga profesional di bidang pendidikan. 

 

Prinsip-prinsip supervisi akademik yang ditulis oleh Sahertian (2010: 20) adalah: 1) prinsip ilmiah 

(scientefic), yaitu kegiatan supervisi dilaksanakan berdasar data obyektif yang diperoleh pada 

pelaksanaan proses belajar mengajar melalui wawancara (alat perekam),  angket, observasi dan 

pelaksanaanya secara sistematis, berencana serta kontinu; 2) prinsip demokratis, yaitu menjujung 

tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan hubungan atasan bawahan, tapi berdasarkan 

rasa kesejawatan; 3) prinsip kerjasama, yaitu mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah 

“supervisi sharing of idea, sharing of experience” memberi support, dorongan, menstimulus guru, 

sehingga mereka merasa tumbuh bersama; dan 4) prinsip konstruktif dan kreatif, yaitu supervisi yang 
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mampu mencipatakan suasana kerja yang menyenangkan sehingga guru-guru termotivasi untuk 

mengembangkan potensi keratifitasnya. 

 

Sahaertian (2010 21) terdapat delapan fungsi supervisi yaitu: 1) mengkoordinasi semua usaha 

sekolah; 2) memperlengkapi kepememimpinan sekolah; 3) memperluas pengalaman guru-guru; 4) 

menstimulasi usaha-usaha yang kreatif; 5) memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus; 6) 

menganalisis situasi belajar mengajar; 7) memberikan pengetahuan dan ketrampilan pekada setiap 

anggota staf; dan 8) memberi wawasan yang lebig luas dan terintegrasi dalam merumuskan. 

 

Sahartian (2010: 35-44) menuliskan berbagai macam model supervisi, yaitu : 1) model konvensional 

(tradisional), adalah  model supervisi untuk mencari dan menemukan kesalahan, atau dapat disebut 

sebagai supervisi korektif; 2) model ilmiah, model ini mempunyai ciri-ciri dilaksanakan secara 

berencana dan kontinu; sistematis dan menggunakan prosedur serta teknik tertentu; menggunakan 

instrumen pengumpulan data; dan ada data obyektif yang diperoleh dari keadaan yang riil; 3) model 

supervisi klinis, yaitu bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan mengajar dengan melalui 

siklus yang sistematik, dalam perencanaan, pengamatan, serta analisis yang intensif dan cermat 

tentang penampilan mengajar yang nyata, serta bertujuan mengadakan perubahan dengan cara 

rasional; dan 4) model artistik, yaitu model yang menjadikan supervisor mempunyai hubungan yang 

baik dengan guru-guru dibimbing, sehingga para guru merasa diterima, ada perasaan aman,  dan 

dorongan positif untuk berusaha maju. 

 

Pendekatan supervisi dalam Sahartian (2010: 46-52)  ada 3 bentuk, yaitu: Pendekatan langsung adalah 

“ cara pendekatan terhadap masalah secara langsung. Supervisor memberikan arahan langsung”. 

Dalam hal ini tentu peran supervisor lebih dominan. Supervisor juga dapat menggunakan penguatan 

dan pemberian hukuman. Pada dasarnya pendekatan ini didasarkan pemahaman terhadap psikologi 

behaviorisme, yaitu adanya respon terhadap stimulus atau rangsangan. Namun para pakar 

berpendapat, sesuai yang dikutip Mufidah, bahwa “pola ini dianggap kurang efektif dan mungkin 

kurang manusiawi, karena kepada guru yang disupervisi tidak diberi kesempatan untuk 

mengembangkan kemampuan dan kreatifitas mereka. 

 

Supervisi dengan pendekatan ini, menuntut supervisor yang banyak bicara dan berkomentar. 

Supervisor sedikit sekali memberikan pujian dan semangat yang mendorong guru. Supervisi dengan 

pendekatan ini didasarkan asumsi bahwa mengajar terdiri dari beberapa ketrampilan teknis dengan 

standar dan kompetensi yang telah ditetapkan. Menurut Glickman, 1981 dalam Kemendikbud 2018 

:13 adalah sebagai berikut: Menjelaskan; Menyajikan; Mengarahkan; Memberi contoh; Menetapkan 

tolok ukur; Menguatkan. 

 

Pada pendekatan ini, supervisor mengarahkan kegiatan untuk perbaikan pengajaran dan menetapkan 

standar perbaikan pengajaran dan penggunaan standar tersebut harus diikuti oleh guru. Tanggung 

jawab proses sepenuhnya berada ditangan supervisi, sedangkan tanggung jawab guru rendah. 

 

Pendekatan tak langsung adalah “cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak 

langsung. Dengan memakai pendekatan ini, supervisor tidak secara langsung menunjukkan 

permasalahan, akan tetapi ia mendengarkan terlebih dahulu keluhan para guru. Ia memberikan 

kesempatan sebanyak mungkin untuk mengutarakan permasalahan yang dihadapinya. Pendekatan tak 

langsung ini, berdasarkan pemahaman psikologi humanistik, yaitu sangat menghargai orang yang 

akan dibantu. Disini peran supervisor adalah mendengarkan keluhan dan permasalahan guru serta 
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mencoba memahaminya. Lebih rincinya peran supervisor adalah sebagai berikut:  Mendengarkan; 

Memberi penguatan; Menjelaskan; Menyajikan; Memecahkan masalah. 

 

Tugas supervisor disini adalah mendengarkan semua keluhan yang disampaikan oleh para guru dan 

juga gagasan dan ide-ide yang dipunyai guru untuk mengatasi masalah tersebut. Dan juga supervisor 

meminta kejelasan terhadap hal-hal yang kurang dipahaminya, serta mewujudkan inisiatif yang 

dimiliki oleh guru untuk mengatasi masalahnya dan meningkatkan kinerjanya terutama dalam 

kegiatan pembelajaran.  

 

Pendekatan kolaboratif adalah “ cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-

direktif menjadi cara pendekatan baru”. Pada pendekatan jenis ini, supervisor dengan guru bersama-

sama menetapkan struktur, proses dan kriteria dalam melakukan percakapan terhadap masalah yang 

dihadapi oleh guru. Pada intinya dalam pendekatan ini, guru dan supervisor berbagi tanggung jawab.  

 

Pendekatan ini, sebagaimana diungkapkan Sahertian, “didasarkan pada psikologi kognitif. Psikologi 

kognitif beranggapan bahwa belajar adalah hasil paduan antara kegiatan individu dengan lingkungan 

pada gilirannya nanti berpengaruh dalam pembentukan aktivitas individu.” Dengan demikian pola 

hubungan dalam pendekatan ini adalah dua arah. Maka perilaku supervisoradalah menyajikan, 

menjelaskan, mendengarkan, memecahkan masalah dan negoisasi.  

 

Praktiknya adalah supervisor mendengarkan dahulu guru mengemukakan masalah-masalahnya dalam 

hal pengajaran yang dihadapinya, kemudian barulah supervisor mengemukakan pendapatnya 

mengenai masalah itu. Langkah selanjutnya antara supervisor dengan guru menetapkan kesepakatan 

untuk unjuk kerja pada kegiatan mengajar 

 

Adapun pelaksanaaan ketiga pendekatan tersebut semua melalui langkah-langkap sebagai berikut: 1) 

percakapan awal/ pre-conference, 2) observasi, 3) analisis/interprestasi, 4) percakapan akhir/ past-

conference, 5) analisis akhir, dan 6) diskusi. 

Obyek supervisi adalah obyek pengkajian pada perbaikan proses belajar mengajar dalam arti yang 

luas, sedangkan Sahertian  menuliskan bahwa pada masa mendatang supervisi memliki empat obyek 

yaitu: 1) pembinaan Kurikulum, 2) perbaikan proses pembelajaran, 3) pengembangan staf dan 4) 

pemeliharaan dan perawatan moral serta semangat kerja guru. (Sahertian, 2010: 27). 

 

Teknik supervisi ada dua jenis, yaitu teknik supervisi individual dan teknik supervisi kelompok 

(Sahertian, 2010: 34). Teknik supervisi individual dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: 1) 

kunjungan Kelas, 2) observasi kelas, 3) percakapan piribadi, 4) inter-visitasi, 5) menyeleksi berbagai 

sumber bahan mengajar, dan 6) menilai diri sendiri. Teknik supervisi kelompok ada beberapa cara, 

yaitu: 1) pertemuan orientasi bagi guru baru, 2) panitia penyelenggara, 3) rapat guru, 4) studi 

kelompok antar guru, 5) diskusi sebagai proses kelompok, 6) tukar-menukar pengalaman, 7) 

lokakarya/workshop, 8) diskusi panel, 9) seminar, 10) simposium, 11) demontrasi mengajar, 12) 

perpustakaan jabatan, 13) buletin supervisi, 14) membaca langsung, 15) mengikuti kursus, 16) 

organisasi jabatan, 17) laboratorium kurikulum, dan 18) perjalanan sekolah untuk anggota staf. 

 

Prosedur supervisi akademik adalah rangkaian program kegiatan supervisi, menurut Kemendikbud 

(2015: 17-18) prosedur supervisi akademik terdiri atas: Tahap persiapan, meliputi menyiapkan 

instrumen dan menyiapkan jadwal bersama; Tahap pelaksanaan, yaitu pelaksanaan observasi supervisi 

baik secara langsung maupun tidak langsung; Tahap pelaporan, meliputi mengidentifikasi hasil 

pengamatan pada saat observasi, menganalisa hasil supervisi, mengevaluasi bersama, kemudian 
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membaut catatan hasil supervisi sebagai dokumen untuk pelaporan; Tahap tindak lanjut, meliputi: 

berdiskusi dan membuat solusi bersama, menyampaikan hasil pelaksanaan supervisi akademik dan 

mengkomunikasikan hasil supervisi akademik kepada kepala sekolah dan guru. 

 

MODEL PENELITIAN 

Penelitian tindakan sekolah  ini dilaksanakan pada guru SD Negeri 3 Kota Gajah Kabupaten Lampung 

Tengah Tahun 2021. Penelitian ini dilakukan pada semester Ganjil selama 3 bulan yaitu dari tanggal 1  

Agustus 2021 s.d. 31 Oktober  2021.  

 

Subjek dalam penelitian ini adalah  guru SD Negeri 3 Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah 

dengan jumlah 10 orang. 

 

Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. (Suharsimi Arikunto, 

1997:114). Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini meliputi: Sumber data yang berasal dari 

kegiatan Supervisi Akademik dalam menerapkan pembelajaran berpikir tingkat tinggi dengan 

menggunakan lembar observasi pengamatan aktifitas kegiatan yang dilakukan oleh observer, 

sebagaimana pada tabel berikut : 

 

Tabel  Instrumen Pengamatan Pembelajaran berpikir tingkat tinggi pada aspek kognitif 

 

NO RANAH KOGNITIF 
SKOR 

0 1 2 

1. C4 Menganalisis 

 

Guru memecah materi ke dalam 

bagian-bagiannya dan menentukan 

bagaimana bagian-bagian itu 

terhubungkan antarbagian dan ke 

struktur atau tujuan keseluruhan 

   

2. C5 Menilai / 

Mengevaluasi 

Guru membuat pertimbangan 

berdasarkan kriteria atau standar 

   

3. C6 Mengkreasi / 

Mencipta 

Guru menempatkan unsur-unsur 

secara bersama-sama untuk 

membentuk keseluruhan secara 

koheren atau fungsional; menyusun 

kembali unsur-unsur ke dalam pola 

atau struktur baru  

   

Jumlah Skor    

Skor Maksimal 6 

Nilai Akhir    

 

 

Teknik Pengumpulan Data  

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan pada kegiatan Supervisi 

Akademik tentang penerapan pembelajaran berpikir tingkat tinggi, model pengumpulan data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini melalui format pengamatan sebagimana di atas.  
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Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam tiga siklus dan masing-masing siklus terdiri atas: perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. Secara rinci prosedur penelitian mengikuti langkah-langkah 

sebagai berikut. Adapun perencanaan ini berdasarkan pada observasi pendahuluan yang menjadi 

acuan dalam pelaksanaan tindakan. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut: 

Melakukan pertemuan awal dengan guru untuk membicarakan persiapan tindakan dan waktu tindakan  

Mempersiapkan sumber, materi dan bahan yang akan dipakai dalam Kegiatan supervisi akademik. 

Mempersiapkan rencana Kegiatan supervisi akademik  sesuai dengan materi yang ditetapkan  

Mempersiapkan lembar kegiatan. Mempersiapkan lembar tes akhir tindakan Mempersiapkan lembar 

observasi untuk mengamati aktivitas guru SDN 3 Kota Gajah dalam melaksanakan pembelajaran 

 

Pelaksanaan Tindakan  

Tahap pemberian tindakan dimaksudkan yaitu melaksanakan kegiatan pembimbingan dan pembinaan 

terhadap guru SDN 3 Kota Gajahmelalui model Kegiatan supervisi akademik yang telah dijelaskan di 

bagian depan. 

 

Observasi  

Observasi dilakukan dengan tujuan agar memproleh informasi yang lebih mendalam komprehensif 

tentang data aktifitas mulai dari awal sampai tindakan. Observasi ini dilakukan oleh peneliti dibantu 

oleh guru yang sudah masuk kategori baik. Hasil observasi akan dicatat dalam lembar observasi dan 

catatan lapangan.  

 

Refleksi  

Refleksi digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu siklus dan dilakukan pada setiap akhir siklus. 

Kegiatan ini untuk melihat keberhasilan dan kelemahan dari suatu perencanaan yang dilaksanakan 

pada siklus tersebut. Refleksi juga merupakan acuan dalam menentukan perbaikan atas kelemahan 

pelaksanaan siklus sebelumnya untuk diterapkan pada siklus selanjutnya.  

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif karena data yang 

dikumpulkan merupakan data  kuantitatif, berupa penyajian data melalui tabel dan meringkas data 

dalam ukuran frekuensi dan  persentase. Skor penilaian pada setiap butir komponen adalah 2 = Ya 

(Sempurna), 1 = Ya (Tdk Sempurna), 0=tidak ada. 

 

Selanjutnya untuk  mengetahui gambaran lebih spesifik, analisis data dalam penelitian menggunakan 

perhitungan kuantitatif untuk mendapatkan persentase nilai akhir dari pengamatan pada kegiatan 

Supervisi Akademik  yaitu sebagai berikut: 

 

%100x
MaksimalSkor

PerolehanSkor
AkhirNilai   

Ketercapaian: 

86 – 100% = A (Sangat Baik ) 

70 – 85% = B (Baik) 

55 – 69% = C (Cukup) 

< 55 % = D (Kurang) 

 

(Arikunto, 2002: 119) 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Siklus I 

Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pada Siklus I, guru SDN 3 Kota Gajah dalam melakukan 

pembelajaran berpikir tingkat tinggi pada aspek kognitif   masih masuk ke dalam kategori kurang. 

Hal ini ditunjukkan dari sebanyak 10 guru, terdapat: 3 (30,00%) Guru SD Negeri 3 Kota Gajah 

dalam melakukan pembelajaran berpikir tingkat tinggi pada aspek kognitif   masih masuk kategori 

kurang.  5 (50.00%) Guru SD Negeri 3 Kota Gajah yang melakukan pembelajaran berpikir tingkat 

tinggi pada aspek kognitif  masuk dalam kategori cukup. 2 ( 20.00%) Guru SD Negeri 3 Kota Gajah 

yang melakukan pembelajaran berpikir tingkat tinggi pada aspek kognitif  masuk dalam kategori 

baik Guru SD Negeri 3 Kota Gajah  yang melakukan pembelajaran berpikir tingkat tinggi pada 

aspek kognitif  masuk dalam kategori sangat baik belum ada. 

 

Pada umumnya Guru SDN 3 Kota Gajah dalam melakukan pembelajaran berpikir tingkat tinggi 

pada aspek kognitif masih kurang pada : 

1. C4 Menganalisis 

 

Guru memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan 

menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan 

antarbagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan 

2. C5 Menilai / 

Mengevaluasi 

Guru membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar 

3. C6 Mengkreasi / 

Mencipta 

Guru menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk 

membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional; 

menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru  

 

Berdasarkan hasil pengolahan data, secara keseluruhan persentase rata-rata melakukan 

pembelajaran berpikir tingkat tinggi pada aspek kognitif baru mencapai 20.00%. Hal ini masih 

relatif jauh dibandingkankan dengan indikator keberhasilan ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu di 

atas 80,00%. 

 

Siklus II 

Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pada Siklus II, hasil supervisi akademik terhadap guru SD Negeri 

3 Kota Gajah dalam  melakukan pembelajaran berpikir tingkat tinggi pada aspek kognitif 

mengalami peningkatan yang berarti dibandingkan dengan Siklus I. Hal ini ditunjukkan dari 

sebanyak 10 Guru, terdapat: 1 orang (10.00%) Guru SD Negeri 3 Kota Gajah mampu melakukan 

pembelajaran berpikir tingkat tinggi pada aspek kognitif  dengan kategori sangat baik.  4 (40,00%) 

Guru SD Negeri 3 Kota Gajah yang melakukan pembelajaran berpikir tingkat tinggi pada aspek 

kognitif  masuk dalam kategori Baik. 5 (50.00%) Guru SD masuk kategori cukup dalam 

melaksanakan pembelajaran berpikir tingkat tinggi pada aspek kognitif. Guru SD Negeri 3 Kota 

Gajah yang melakukan pembelajaran berpikir tingkat tinggi pada aspek kognitif  dengan  kategori 

kurang sudah tidak ada lagi. Selain itu secara keseluruhan berdasarkan hasil pengolahan data, 

persentase rata-rata guru dalam melakukan pembelajaran berpikir tingkat tinggi pada aspek kognitif 

telah mengalami kenaikan menjadi 50.00%, tetapi belum memenuhi indikator keberhasilan yang 

ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu di atas 80%. 

 

Siklus III 

Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pada Siklus III, kemampuan guru SD Negeri 3 Kota Gajah dalam  

melakukan pembelajaran berpikir tingkat tinggi pada aspek kognitif  mengalami peningkatan 

signifikan dibandingkan dengan Siklus II atau masuk ke dalam kategori  baik. Hal ini ditunjukkan 

dari sebanyak 30 guru, terdapat : 2 (20.00%) Guru SD Negeri 3 Kota Gajah mampu melakukan 
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pembelajaran berpikir tingkat tinggi pada aspek kognitif   dengan amat baik. 6 (60.00%) Guru SD 

Negeri 3 Kota Gajah yang mampu melakukan pembelajaran berpikir tingkat tinggi pada aspek 

kognitif  masuk dalam kategori baik.  2 (20.00 %). Guru SD Negeri 3 Kota Gajah  melakukan 

pembelajaran berpikir tingkat tinggi pada aspek kognitif   dengan kategori cukup. Guru SD Negeri 

3 Kota Gajah melakukan pembelajaran berpikir tingkat tinggi pada aspek kognitif  dengan kategori 

kurang sudah tidak ada lagi. Selain itu secara keseluruhan berdasarkan hasil pengolahan data, 

persentase rata-rata guru SD Negeri 3 Kota Gajah dalam melakukan pembelajaran berpikir tingkat 

tinggi pada aspek kognitif  mencapai 80,00% atau sesuai indikator keberhasilan yang ditetapkan 

yaitu  80,00%. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksaaan kegiatan 

supervisi dapat meningkatkan kemampuan guru SD Negeri 3 Kota Gajah dalam melakukan 

pembelajaran berpikir tingkat tinggi pada aspek kognitif. Hal ini diketahui dari data pada Siklus I 

yang menunjukkan bahwa persentase rata-rata hanya mencapai 20.00%, naik menjadi 50.00% pada 

Siklus II dan kembali mengalami kenaikan menjadi 80,00% pada Siklus III atau telah sesuai batas 

indikator keberhasilan tindakan yang ditetapkan yaitu 80,00%. 

 

Saran 

Bagi rekan pengawas yang akan melakukan penelitian serupa, hal yang perlu diperhatikan adalah 

waktu pertemuan dengan seluruh guru harus benar–benar mempertimbangkan waktu yang tersedia 

sehingga proses kegiatan Supervisi  akademik dapat berjalan efektif. Model kegiatan Supervisi 

akademik dalam membahas melakukan pembelajaran berpikir tingkat tinggi pada aspek kognitif perlu 

diintegrasikan dengan aspek yang lain. Proses pembimbingan guru sebaiknya dilakukan secara 

individual agar benar–benar bisa menggali kesulitan yang ada di sekolah. Guru SD Negeri 3 Kota 

Gajah diimbau untuk minta dilakukan Supervisi sebagai wahana pemantauan, pembinaan dan 

pembimbingan  dalam memecahkan masalah. 
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THE EFFECT OF STANDING JUMP EXERCISE ON INCREASING 

LIMB POWER AND LIMB MUSCLE ENDURANCE IN VOLYBALL 

GAME STUDENTS OF SDN 1 TANJUNGAN KEC. STUDENT YEAR 

2020/2021 

 

PENGARUH LATIHAN STANDING JUMP TERHADAP 

PENINGKATAN POWER TUNGKAI DAN DAYA TAHAN OTOT 

TUNGKAI DALAM PERMAINAN BOLA VOLI SISWA SDN 1 

TANJUNGAN KEC. PEMATANGSAWA TAHUN PELAJARAN  

2020/ 2021 
 

Ngadi 

SD Negeri 1 Tanjungan  Kec Pematangsawa Provinsi Lampung 

 

ABSTRACT 

In this study, the authors wanted to find out how much influence the split squat jump exercise had on increasing 

leg power and leg muscle endurance in volleyball games for students at SD Negeri 1 Tanjungan, Pematangsawa 

District, Tanggamus District, in the 2020/2021 academic year. The independent variable in this study was Split 

Squat Exercise and the dependent variable was leg power and leg muscle endurance. After obtaining the data 

from the two tests, it was then processed using a statistical formula with a significant level of 5%. Based on the 

results of the data analysis carried out, it can be concluded that: a. Obtained n value of t arithmetic 4.509> t 

table 1.711, then Ha is accepted and Ho is rejected, then Ha is accepted Ho is rejected, namely Ho rejected 

(rejected that there is no significant effect between the split squat jump exercise and the increase in leg power in 

the volleyball game for the students of SD Negeri 1 Tanjungan, Pematangsawa District in the 2020/2021 

Academic Year) b. The t value is 4.424 > t table 1.711, then H a is accepted and Ho is rejected, then Ho is 

rejected (ie rejected that there is no significant effect between the split squat jump exercise and increased leg 

muscle endurance in volleyball games for SD Negeri 1 Tanjungan students in the 2020/2021 academic year) 

and H1 is accepted ( namely accepting that there is a significant effect between Spli squat jump exercise and 

increasing leg muscle endurance in volleyball games. 

Key Word: Split Squat Jump, Power, Leg Endurance 

 

ABSTRAK 

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruh Latihan split squat jump terhadap  

peningkatan power tungkai dan daya tahan otot tungkai, dalam permainan bola voli siswa SD Negeri 1 

Tanjungan Kec Pematangsawa Kab Tanggamus Tahun pelajaran 2020/ 2021. Variabel bebas dalam  penelitian 

ini adalah Latihan Split Squat dan Variabel terikatnya   adalah Power  tungkai dan daya tahan   otot     tungkai. 

Setelah di peroleh data dari kedua pengetesan selanjutnya di olah  dengan menggunakan rumus statistik dengan 

taraf signifikan 5%. Berdasarkan hasil analisa data yang di lakukan  maka dapat di ambil kesimpulan bahwa : a. 

Didapat n nilai  t hitung 4,509> t tabel 1,711,maka H a  diterma dan H o di tolak,maka  H a di terima H o di 

tolak ,yaitu H o ditolak (menolak  bahwa tidak ada pengaruhyang signifikan antara latihan split squat 

jumpdengan peningkatan power tungkai pada permainan bola voli siswa SD Negeri 1 Tanjungan Kec 

Pematangsawa Tahun Pelajaran 2020/ 2021) b.Didapat    jadi  nilai  t hitumg  4,424 > t tabel     1,711,maka H a 

diterima dan H o di tolak ,maka H o ditolak ( yait  u menolak   bahwa   tidak ada   pengaruh     yang     signifikan 

antara Latihan split squat jumpdengan peningkatan daya tahan otot tungkai pada permainan bola voli siswa SD 

Negeri 1 Tanjungan Tahun Pelajaran 2020/ 2021)dan H 1 diterima ( yaitu menerima bahwa  ada pengaruh yang 

signifikan antara Latihan spli squat jump dengan peningkatan daya tahan otot tungkai . 

Kata Kunci : Split Squat Jump, Power, Daya Tahan Tungkai 
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Latar belakang Masalah 

Olahraga merupakan kegiatan Fisik yang banyak manfaatnya bagi manusia. Olahraga dapat  

menyehatkan fisik, mental, emosional  dan  sosial. Minat masyarakat terhadap kegiatan olahraga pada 

saat ini cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari makin banyk nya orang yang melakukan olahraga baik 

di pagi atau sore  hari, terutama  pada  hari  hari  libur.  Selain sebagai sarana untuk meningkatkan  

Kesehatan  olahraga juga dapat berfungsi sebagai sarana Pendidikan.rekreasi,dan juga sarana untuk 

mencapai prestasi  (Sajoto.1988:12) 

 

Untuk dapat memperoleh presasi maksimal faktor factor yang mempengaruhi adalah: Pembinaan 

sejak dini,dukungan sekolah,system Latihan yang bertahap, system kompetisi, pelatih yang handal, 

Cabang bola voli adalah   olahraga yang dilakukan  secara beregu .Dalam setiap regu  terdiri  dari  

enam   orang   dan   di lakukan  pada sebuah lapangan  dengan ukuran tertentu yang  dibagi  menjadi  

dua  bagian  yang  sama. Tujuan  Bola  voli  adalah  untuk menjatuhkan bola di arena lapangan lawan 

dengan cara menvoli bola ke udara. Terdapat banyak sekali jenis jenis tehnik dalam permainan bola 

voli ,antara lain  adalah   tehnik blok, tehnik   smash  ,tehnikumpan   ,tehnik   servis  ,dan  tehnik 

assing . Untuk dapat menguasai  tehnik  tehnik  tersebut   harusla   dilakukan latihan  yang  baik  dan  

terus menerus. Dalam bola voli  tim  harus selalu siap untuk  mengadakan   penyerangan  guna   untuk  

memperoleh   nilai yang diinginkan. 

 

Pada kenyataannya  keberhasilan atlet saat bertanding  tidak  hanya  di pengaruhi  oleh   factor fisik 

saja , tapi  juga factor psikis atau mental yang baik Ilmu  pengetahuan  dan  tehnologi  ke  olahragaan 

,dana, jaminan masa depan Organisasi, pembinaan olahraga prestasi yang professional 

(Sajoto.1988;21).  Banyak   atlet   Bola   voli  yang  pada  usia  Yunior  bisa  berprestasi  di  tingkat 

daerah   maupun   nasional, tetapi  begit  menginjak  golden age (usia emas) hilang,mungkin hal 

tersebut kesalahan pada proses Latihan. 

 

Latihan meliputi : Latihan fisik .latihan tehnik,Latihan taktik,dan Latihan mental. Peran   pelatih   

sangat   lah   besar   dalam   proses   tersebut, untuk mempersiapkan atlet nya agar bisa ber prestasi 

secara maksimal. Seperti yang diungkapkan  Oleh Sajoto(1988:15)  Faktor  kelengkapan  yang  harus 

di miliki atlet  bila  ingin   mencapai   prestasi   yng   optima l  ,Yaitu  (1)  pengembangan fisik,(2) 

Pengembangan tehnik  (3)  Pengembangan  menta l (4) Kematangan juara.  Dengan   demikian   untuk   

mencapai suatu prestasi yang optimal di dunia olahraga ke empat Aspek pendukung tersebut   harus  

dilakukan dengan baik ,sesuai  dengan cabang olahrga yang di tekuni nya. 

 

Kondisi fisik  merupakan  unsur  yang  penting dan menjadi dasar atau pondasi dalam  pengembangan 

tehnik,taktik,strategi,dan mental.status kondisi fisik dapat mencapai titik optimal apabila di mulai  

Latihan sejak  usia  dini dan dilakukan secara terus  menerus  sepanjang  tahun  dengan  berpedoman  

kepada prinsip-prinsip dasar Latihan. Pengembangan fisik harus direncanakan secara periodik  

berdasarkan tahapan Latihan, status kondisi atlet, dan factor-faktor lain seperti gizi, fasilitas, alat, 

lingkungan dan status Kesehatan   atlet  ( Mansur,1996:1)  

 

Tentang  pentingnya kemampuan  fisik bagi atlet yang memili fisik prima yang mampu berlatih   

secara optimal.Hanya atlet yang  berlatih secara optimal yang memungkinkan perolehan prestasi 

optimal (Harsuki .1996:318  ). 

 

Sejalan dengan laju perkembangan prestasi dibidang olahraga dan system pemilihan atlet yang 

semakin baik maka pelaksanaan perlu ditunjang dengan laboratorium olahraga yang dirasakan 

semakin mendesak tersebut terutama dilembaga Lembaga Pendidikan karena prestasi seorang atlet 
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dapat diketahui peningkatannya melalui tes laboratorium olahraga. Keadaan ini menunjang bahwa 

prestasi dibidang olah raga tidak dapat dilepaskan dari hasil-hasil penelitian olahraga yang dilakukan 

secara ilmiah terhadap pembinaan prestasi olahraga yang dilakukan oleh pemerintah . 

 

Pembinaan atau pelatihan dalam olahraga bola voli dapat dilakukan melalui kegiatan - kegiatan 

ekstrakulikuler kemudian ditindak lanjuti oleh siswa secara individu di luar sekolah. Usaha untuk 

mencapai suatu prestasi yang tinggi dalam bidang olahraga khususnya bola voli hendaknya mulai dari 

Pendidikan disekolah. Disamping itu seseorang juga harus memiliki prestasi dasar tubuh yang baik, 

baik fisik maupun mentalnya, sesuai dengan cabang Olahraga yang ditekuninya . selain ini juga 

Latihan yang teratur dan pembinaan yang berkesinambungan juga sangat berperan. 

 

Antusias siswa terhadap pembelajaran Pendidikan jasmani di SD Negeri 1 Tanjungan Kec. 

Pematangsawa Kab.Tanggamus tahum palejaran 2020/ 2021 sangat bagus ,tetapi penguasaan terhadap 

tekni-teknik dasar permainan bola voli masih kurang . pembelajaran bola voli dirasakan sulit untuk 

berkembang dikarenakan kondisi fisik siswa tidak dalam kondisi yang baik,terutama sekali power 

tungkai .Hal ini terlihat saat siswa melakukan smash Sebagian besar siswa masih mengalami kesulitan 

sehingga banyak siswa yang gagal melakukannya . 

 

Identifikasi Masalah 

Dalam penelitian ini diidentifikasikan beberapa masalah antara lain: Antusias siswa SD Negeri 1 

Tanjungan Kec. Pematangsawa Kab.Tanggamus tahun ajaran 2020/ 2021 terhadap pembelajaran bola 

voli sangat bagus ,akan tetapi penguasaan terhadap teknik-teknik dasar permainan bola voli masih 

kurang. Pembelajaran bola voli dirasakan sulit untuk berkembang dikarenakan kondisi fisik siswa 

tidak dalam kondisi yang baik,terutama sekali power tungkai. Perlu adanya pembelajaran khusus 

untuk pengembangan kondisi fisik yaitu power tungkai dengan Latihan standing jumps 

 

Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : “Apakah ada pengaruh Latihan 

standing jumps terhadap peningkatan power tungkai dan daya tahan oto tungkai pada permainan bola 

voli siswa SD Negeri 1 Tanjungan Kec. Pematangsawa Kab.Tanggamus Tahun Pelajaran 2020/ 2021” 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pada hakekatnya adalah merupakan sesuatu yang hendak dicapai,yang dapat 

memberi arah terhadap kegiatan yang dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Penelitian 

ini bertujuan untuk meningetahui pengaruh Latihan standing jumps terhadap peningkatan power 

tungkai pada permainan bola boli SD Negeri 1 Tanjungan Kec. Pematangsawah Tahun pelajaran 

2020/ 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh standing jumps terhadap peningkatan 

daya tahan otot tungkai pada permainan bola voli SD Negeri 1 Tanjungan Ke.Pematangsawa Tahun 

ajaran 2020/ 2021. Tujuan penelitian ini secara khusus adalah untuk mangkaji pengaruh power 

tungkai dan daya tahan otot tungkai pada permainan bola voli SD Negeri 1 Tanjungan 

Kec.Pematangsawa Tahun pelajaran 2020/ 2021. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Latihan standing jump yaitu dimulai dengan berdiri pada dua kaki selebar bahu,kemudian melakukan 

lompatan kedepan dengan melewati penghalang dengan kaki ditekuk dan mendarat pada dua kaki 

,badan harus tetap pada garis lurus Latihan ini merangsan otot untuk selalu berkontraksi baik saat 

memanjang (eccentric) maupun saat memendek (concentric). Dilihat dari bentuk latihannya ,Latihan 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7   │   No. 10  │    OKTOBER 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         86 

  

ini cocok untuk meningkatkan ketrampilan jump smash yang membutuhkan Gerakan melayang di 

udara. 

 

Pengertian power atau daya ledak adalah kemampuan melakukan Gerakan secara eksplosif ,power 

merupakan perpaduan antara kecepatan dan kekuatan .Menurut Suharno (1985:59) power adalah 

kemampuan otot atlet untuk mengatasi tahanan beban dengan kekuatan dan kecepatan maksimal 

dalam satu gerak yang utuh.Power adalah hasil perkalian kekuatan maksimal (force) dengan waktu 

pelaksanaan tersebut (Mochamad Sajoto ,1995:34) 

 

Menurut Harsono (1998:24) power adalah produk dari kekuatan dan kecepatan .Power adalah 

kemampuan otot untuk mengarahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang amat singkat .sedangkan 

menurut Sukadiyanto(2005:117) power adalah hasil kali antara kekuatan dan kecepatan. Artinta 

bahwa Latihan kekuatan dan kecepatan sudah dilatihkan terlebih dahulu ,walaupun dalam setiap 

Latihan kekuatan dan kecepatan sudah dilatihkan terlebih dahulu ,walaupun dalam setiap Latihan 

kekuatan dan kecepatan sudah ada unsur Latihan power.Power merupakan unsur tenaga yang sangat 

dibutuhkan dalam berbagai cabang olahraga khususnya sepakbola ,walaupun tidak semua cabang 

olahraga tidak membutuhkan power sebagai komponen energi utamanya. Adapun wujud gerak dari 

power adalah selalu bersifat eksplosif. 

 

Permainan bola voli diciptakan dan dikembangkan pertama kali oleh William C.Morgan ,seorang ali 

olahraga dari YMCA Holyoke Massachussets Permainan bola voli bermula dimainkan untuk aktifitas 

rekreasi ,yaitu bagi para bangsawan .permainan ini menjadi berkebang dan populer didaerah-daerah 

pariwisata dan dilakukan di lapangan terbuka ,untuk pertama kalinya di Amerika Serikat. 

 

Setelah bola baru tercipta, William C.Morgan mendemonstrasikan cara memainkannya melalui 

permainan 2 regu dihadapan ahli -ahli olahraga YMCA yang sedang berkonfrensi di psingfield 

collage. Permainan ini diberi nama mintonette. Selanjutnya berganti nama menjadi volley berdasarkan 

pertimbangan cara memainkan bola ,yaitu memvoli yang berarti bola dipukul sebelum menyentuh 

tanah. Orientasi pembinaan permaina bola voli lebih mengarah pada pencapaian prestasi akan tetapi, 

nilai rekreasinya tidak akan hilang. 

 

METODOLOGI PENELITIAN  

Metode penelitian adalah suatu cara yang dipergunakan untuk pemecahan masalah dengan Teknik dan 

alat tertentu sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut (Kartini Kartono 

,1980:16) menyatakan: “metodologi merupakan ajaran-ajaran mengenai metode-metode yang 

dipergunakan di dalam proses penelitian. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode eksperimen. Sebagaimana dikemukakan oleh 

(Surahmad,1982:149) sebagai berikut : “Dalam arti kata yang luas bereksperimen adalah mengadakan 

kegiatan percobaan untuk melihat suatu hasil.” Menurut (Sanapiah Faisal,1982:82),mengatakan 

bahwa: “Variabel adalah kondisi atau karakteristik yang oleh pengeksperimen 

dimanipulasikan,dikontrol atau diobservasi” 

 

Desain penelitian, untuk memudahkan memahami metode penelitian dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut:  Populasi penelitian merupakan kupulan individua tau obyek yang 

mempunyai sifat-sifat umum. Menurut (Sujana,1989:6): “Populasi adalah totalitas semua nilai yang 

mungkin, hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif,mengenai karakteristik tertentu dari semua 

anggota kumpulan lengkap dan jelas,yang ingin dipelajari sifat-sifatnya”. 
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Pada penelitian populasi yang diambil berdasarkan dengan jenis populasi terbatas, yaitu sumber data 

yang jelas batasnya secara kuantitatif sebagai relatif dapat dihitung jumlahnya. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SD Negeri 1 Tanjungan Kec.Pematangsawa 

Tahun pelajaran 2020/ 2021 yang berjumlah 100 siswa. 

 

Penarikan Sebagian anggota dari suatu populasi disebut sampel. Menurut (Suharsimi 

Arikunto,1993:117) : Sampel adalah Sebagian atau wakil populasi,yang diteliti. Selanjutnya mengenai 

jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini ,penulis mengutip pernyataaan yang 

dikemukakan oleh (Arikunto,1992:107)sebagai berikut: “untuk sekedar ancer-ancer,maka apabila 

subjeknya kurang dari 10% lebih baik diambil semua,sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

penelitian populasi,selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15 % atau 20-

25% atau lebih”. 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas ,maka besarnya jumlah sampel dalam penelitian ini penulis 

menentukan 25% dari jumlah populasi siswa SDN 1 Tanjungan = 25% x 100 = 25 diakumulasikan 

menjadi 25,sehingga diperoleh 25 siswa sebagai sampelnya. 

 

Penelitian eksperimen ini dilakukan di SD Negeri 1 Tanjungan Kec.Pematangsawa dan dilakukan 

selama 2 bulan mulai bulan Februari 2019 sampai dengan April 2019. Sebagaimana dikemukakan 

oleh (Harsono,1988:226) : oleh karena perkembangan setiap unsur tidak bisa diperoleh dalam waktu 

yang singkat ,maka dibutuhkan jangka waktu yang lama sebelum unsur-unsur tersebut dapat 

dikembangkan secara optimal,teratur,sistematis,dan sesuai dengan prinsip-prinsip Latihan yang 

benar.Maka umumnya dalam jangka waktu sekitar 2 sampai 2,5 bulan atlet sudah akan mencapai 

fitness yang optimal dibutuhkan dalam melakukan cabang olahraga,yaitu : kekuatan,kelentukan,daya 

tahan,power,kelincahan dan stamina.  

 

Latihan dilakukan pada waktu sore dari pukul 15.00 WIB – 17.00 WIB. Untuk tiga kali Latihan yaitu 

senin,rabu dan kamis program Latihan ditingkatkan dari stadium rendah ke stadium yang lebih tinggi. 

 

Metode pengumpulan data adalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melakukan 

penelitian. Dalam pengumpulan data diperlukan suatu Teknik atau metode agar data yang didapat 

mempunyai kualitas yang cukup tinggi. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Data hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah masih berupa data mentah yang masih harus 

diolah lagi secara statistik. Data tersebut merupakan hasil tes awal dan tes akhir penelitian yang 

dilakukan. Data diperoleh dari hasil pengukuran,baik pada tes awal maupun pada tes akhir merupakan 

data mentah yang masih perlu diolah secara statistik. 

 

Pengolahan data secara statistik ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari Latihan 

standing jumps terhadap peningkatan power tungkai dan daya tahan otot tungkai dalam permainan 

bola voli siswa SD Negeri 1 Tanjungan Kec.Pematangsawa tahun 2020, hasil dari penelitian adalah 

sebagai berikut : 
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a) Power Tungkai  

Tabel Skor Tes Power Tungkai Siswa  

No Nama Tes Awal 

(cm) 

Tes Akhir 

(cm) 

1 Ari Fitria Nugroho 45 48 

2 Danang Suharto 40 47 

3 Desinta Viliani 43 52 

4 Diana Novita P.S 45 53 

5 Dinar Purwantari 47 50 

6 Entin Kurniasih 33 41 

7 Febri Setya Wibowo 40 43 

8 Gurito Pamungkas  38 41 

9 Indah Farhatin 33 39 

10 Intan Putriana 44 48 

11 Lilia Tya Ningsih 45 50 

12 Oca Milinda 45 47 

13 Putri Prihandini 47 55 

14 Rahman Fauziah  50 54 

15 Rama Aldiansyah 45 48 

16 Rani Sabila 55 57 

17 Rini Oktaviani 40 45 

18 Sindi Dwi Fatika 40 46 

19 Syarifudin Akmal 50 53 

20 Fajri Fadillah 40 45 

21 Muslikan 45 47 

22 Selamet Raharjo 45 48 

23 Siska Dwi safitri 45 52 

24 Sri Setianingrum 38 42 

25 Sindy Andriani 45 47 

 

(1) Uji Normalitas Tes Power Tungkai 

Hasil perhitungan SPSS addalah : 

 
 

 

Berdasarkan hasil output di atas, diketahui bahwa taraf signifikan uji (α)adalah 0,05 (5%),kriteria uji :  

Jika signifikan uji Kolmogorov-smirnov > α,maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. Jika signifikan uji Kolmogorov – Smirnov < α,maka sample bukan berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Nilai signifikan tes awal sebesar 0,129 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa data tes awal yang kita uji berdistribusi normal. Dan nilai signifikan tes akhir 0,802 > 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data tes akhir yang kita uji berdistribusi normal.. 

(2) Uji Homogen Tes Power Tungkai  

Hasil perhitungan SPSS adalah: 

 
Menguji homogenitas dapat menggunakan rumus sebagai berikut: 

 
 

Kriteria pengujiannya adalah jika F hitung < F tabel maka data tersebut mempunyai varian yang 

homogen. Tetapi jika F hitung > F tabel maka data tersebut mempunyai varian yang tidak homogen. 

Untuk data diatas dengan taraf signifikan 0,05 dan jumlah sampel (n) 25, 

       dfl =  k - 1 =3-1= 2 

df2 = n – k = 25 – 3 = 22 

didapat F tabel 3,44 maka F hitung 1,075 < F tabel 3,44 jadi data awal dan data tes akhir mempunyai 

varian homogen. 

(3) Uji Hipotesis Tes Power Tungkai   

Hasil perhitungan SPS diperoleh hasil : 

 Paired Sampies Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel hasil perhitungan SPSS diatas berdasar perbandingan  t hitung dengan t tabel : 

a) Jika Statistika Hitung (angka t  output )>Statistik Tabel maka H₀ ditolak 

b) Jika Statistik Hitung (angka t output) < Stastik Tabel maka H₀ diterima 

 

Dimana H₀: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Latihan standing jumps dengan peningkatan 

power tungkai pada permainan bola voli siswa SD Negeri 1 Tanjungan Kec.Pematangsawa 

Kab.Tanggamus tahun pelajaran 2020/ 2021. H₁ : Ada pengaruh yang signifikan antara Latihan 

standing jumps dengan peningkatan power tungkai pada permainan bola voli siswa SD Negeri 1 

Tanjungan Kec.Pematangsawa Tahun pelajaran 2020/ 2021. 

 

  

t 

 

df 

 

Sig.(2-tailed) 

 

Pair 1   TESAWAL-

TESAKHIR 

 

4,509 

                        

24 

                      

,000 
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t hitung dari output adalah 4,509 

 df = n – 1 =25 – 1 = 24 

 

dengan menggunakan taraf signifikan (α) = 0,05,maka ttabel yang  didapat adalah t (0,05)(df 29) = t 

(1,711). Jadi nilai thitung 4,509 > t tabel  1,711 ,maka hipotesis yang diajukan diterima,yaitu tolak H₀ 

terima Hₐ.  

 

b). Daya Tahan Otot Tungkai  

 

Tabel Skor Tes Daya Tahan Otot Tungkai Siswa SD Negeri 1 Tanjungan Kec. Pematangsawa  

Tahun Pelajaran 2020/ 2021. 

No Nama Tes Awal (cm) Tes Akhir 

(cm) 

1 Ari Fitria Nugroho 20 25 

2 Danang Suharto 21 24 

3 Desinta Viliani 19 23 

4 Diana Novita P.S 17 24 

5 Dinar Purwantari 18 23 

6 Entin Kurniasih 23 25 

7 Febri Setya Wibowo 19 23 

8 Gurito Pamungkas 17 25 

9 Indah Farhanti 16 22 

10 Intan Putriana 20 22 

11 Lilia Tya Ningsih 17 21 

12 Oca Milinda 19 21 

13 Putri Prihandini 17 20 

14 Rahman Fauziah 18 25 

15 Rama Aldiansyah 23 26 

16 Rani Sabila 19 27 

17 Rini Oktaviani 17 25 

18 Sindi Dwi Fatika 16 25 

19 Syarifudin Akmal 18 24 

20 Fajri Fadillah 23 23 

21 Muslikan  19 24 

22 Selamet Raharjo 17 23 

23 Siska Dwi Safitri 16 25 

24 Sri Setianingrum 20 23 

25 Sindy Andriani 21 25 
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(1) Uji Normalitas Tes Daya Tahan Otot Tungkai 

Hasil perhitungan SPSS adalah:   

        
 

Berdasarkan hasil output diatas,diketahui bahwa taraf signifikan uji (α) adalah 0,05 (5%),kriteria uji : 

Jika signifikan uji Kolmogorov-smirnov > α,maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. Jika signifikan uji Kolmogorov – smirnov < α,maka sampel bukan berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Nilai signifikan tes awal sebesar 0,110 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data tes awal yang kita uji berdistribusi normal. Dan nilai signifikan tes akhir 0,158 > 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data tes akhir yang kita uji berdistribusi normal. 

(2) Uji Homogen Tes Daya Tahan Otot Tungkai  

Hasil perhitungan SPSS adalah : 

Report  

 Tes awal Tes akhir 

Mean  

N  

Std.Deviation 

18,80 

25 

2,160 

23,72 

25 

1,671 

 

Menguji homogenitas dapat menggunakan rumus sebagai berikut : 

 
Kriteria pengujiannya adalah jika Fhitung<Ftabel maka data tersebut mempunyai varian yang 

homogen. Tetapi jika  

 

Fhitung > Ftabel maka data tersebut mempunyai varian yang tidak homogen. Untuk data diatas 

dengan taraf signifikan 0,05 dan jumlah sampel (n) 25, 

 dfl = k – 1 =3 – 1 = 2 

 df2= n – k = 25 – 3 = 22 

didapat Ftabel 3,44 maka Fhitung 1,273 < Ftabel 3,44 jadi data awal dan data tes akhir mempunyai 

varian homogen 

(3) Uji Hipotesis Tes Daya Tahan Otot Tungkai 

Hasil perhitungan SPSS diperoleh hasil : 

Paired Sample Test 

  

t 

 

df 

 

Sig.(2-tailed) 

Pair1  TESAWAL-

TESAKHIR 

4,424 24 ,001 
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Dari tabel hasil perhitungan SPSS diatas berdasar perbandingan t hitung dengan t tabel : 

a) Jika statistika Hitung (angka t output) > Statistik Tabel maka H0 ditolak 

b) Jika Statistik Hitung (angka t output) < Statistik Tabel maka H0 diterima 

Dimana H₀ :  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Latihan standing jumps dengan 

peningkatan daya tahan otot tungkai pada permainan bola voli siswa SD 

Negeri 1 Tanjungan Kec.Pematangsawa Tahun pelajaran 2020/ 2021. 

H₁ :  Ada pengaru yang signifikan antara Latihan standing jumps dengan 

peningkatan daya tahan otot tungkai pada permainan bola voli siswa SD 

Negeri 1 Tanjungan Kec.Pematangsawa Tahun pelajaran 2020/ 2021. 

t hitung dari output adalah 4,424  

  df  = n – 1 = 25 – 1 = 24 

 

dengan menggunakan taraf signifikan (α) =0,05 ,maka ttabel yang didapat adalah t (0,05)(df 29) = t 

(1,711). Jadi nilai thitung 4,424 > ttabel 1,711 ,maka hipotesis yang diajukan diterima, yaitu tolak H₀ 

diterima Hₐ. 

 

Pembahasaan  

Antusias siswa SD Negeri 1 Tanjungan   Kec.Pematangsawa tahun pelajaran 2020/ 2021 terhadap 

pembelajaran bola voli sangat bagus, akan tetapi penguasaan terhadap Teknik-teknik dasar permainan 

bola voli masih kurang. Pembelajaran bola voli dirasakan sulit untuk berkembang dikarenakan kondisi 

fisik siswa tidak dalam kondisi yang baik, terutama sekali power tungkai. Hal ini terlihat waktu 

melakukan blok bola para pemain banyak yang gagal dikarenakan dalam meloncat kurang tinggi. 

Perlu adanya pembelajaran khusus untuk perkembangan kondisi fisik yaitu power tungkai yaitu 

dengan Latihan standing jumps. Setelah dilakukan Latihan standing jumps, menurut hasil perhitungan 

Analisa terdapat peningkatan power tungkai dan daya tahan otot tungkai.  

 

Dalam melakukan Latihan standing jumps dilakukan secara sistematis. Yang dimaksud dengan 

sistematis Latihan adalah berencana menurut jadwal, pola atau metode dan system ,serta Latihan yang 

teratur dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. Berulang – ulang maksudnya agar Gerakan yang 

semula sukar dilakukan menjadi mudah. 

 

Power otot tungkai juga mempunyai peranan yang penting karena tungkai merupakan tumpuan dalam 

melakukan lompatan. Dalam permainan bola voli lompatan yang tinggi sangat diperlukan dalam 

melakukan smash,melakukan blok,dan melakukan jumping service . 

 

Daya tahan otot tungkai sangat diperlukan untuk atlet dalam menghadapi pertandingan,dengan daya 

tahan yang tinggi siswa tidak mudah Lelah.  

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil Analisa data yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa: didapat n nilai 

t hitung 4,509 > t tabel 1,711,maka Ha diterima dan Ho ditolak,maka Ha diterima dan Ho ditolak, 

yaitu H0 ditolak (menolak bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Latihan standing jumps 

dengan peningkatan power pada permainan bola voli siswa SD Negeri 1 Tanjungan 

Kec.Pematangsawa Kab.Tanggamus tahun pelajaran 2020/ 2021) dan H1 diterima (menerima bahwa 

ada pengaruh yang signifikan antara Latihan standing jumps dengan peningkatan power tungkai pada 

permainan bola voli siswa SD Negeri 1 Tanjungan Kec.Pematangsawa Tahun pelajaran 2020/ 2021. 

Didapat jadi nilai thitung 4,424 > t tbel 1,711 ,maka Hₐ diterima dan H₀ ditolak, maka H₀ ditolak 

(yaitu menolak bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Latihan standing jumps dengan 
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peningkatan daya tahan otot tungkai pada permainan bola voli siswa SD Negeri 1 Tanjungan 

Kec.Pematangsawa Tahun pelajaran 2020/ 2021. 

 

Dan H₁ diterima ( yaitu menerima bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Latihan standing jumps 

dengan peningkatan daya tahan otot tungkai pada permainan bola voli siswa SD Negeri 1 Tanjungan 

Kec.Pematangsawa Tahun pelajaran 2020/ 2021. 

 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut diatas maka ada beberapa saran yang perlu 

dikemukakan kepada : Pengelola Sekolah, Proporsi waktu Latihan merupakan hal yang sangat penting 

dalam menentukan prestasi olahraga ,maka diharapkan agar pengelola menetapkan proporsi waktu 

Latihan yang tepat. Pelatih, penting bagi pelatih untuk memperhatikan kondisi fisik atlet supaya dapat 

diprogram Latihan yang lebih tepat guna. Bagi Siswa, supaya bersungguh-sungguh dalam mengikuti 

program Latihan sehingga mencapai prestasi yang optimal. 
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INCREASING LEARNING OUTCOMES OF VOLI BALL SERVICE 

TEACHING MATERIALS USING MODIFICATION OF PLASTIC BALLS 

IN CLASS IV STUDENTS OF SDN 1 TANJUNGAN 

ACADEMIC YEAR 2020/2021 

 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATERI AJAR SERVIS BAWAH 

BOLA VOLI DENGAN MENGGUNAKAN MODIFIKASI BOLA 

PELASTIK PADA SISWA KELAS IV SDN 1 TANJUNGAN  

TAHUN AJARAN 2020/2021 
 

Ansori, S.Pd 

SDN 1 Tanjungan Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

The aims of this study were: to determine student learning outcomes in volleyball underserved material through 

modification of the plastic ball tool for fourth grade students at SDN 1 Tanjungan. The type of research is 

classroom action research with three cycles and each cycle has different activities. The first cycle is to plan 

learning devices and make modifications in the form of volleyball made of plastic and to test the performance of 

volleyball under the ball. The second cycle to cycle 3 is carried out if the target for mastery of motion has not 

been fully achieved. Cycle 2 activities are a follow-up to the improvements made in cycle 1 as well as cycle 3 

activities are a follow-up to improvements made in cycle 2. The samples used in this study were fourth grade 

students at SDN 1 Tanjungan in the academic year 2020/2021. Class IV students are 12 students consisting of 8 

boys and 4 girls. The results of this study indicate that there is an increase in each cycle. In cycle 3, the target 

for students who get scores above the KKM is to reach 100% or pass all of them. This proves that the 

modification of volleyball equipment made of plastic has a good impact, as indicated by the increasing 

percentage of students who score above the KKM. 

Key Word: Learning Outcomes, Modification of Plastic Balls 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah adalah: untuk mengetahui hasil belajar siswa pada materi servis bawah bola voli 

melalui modifikasi alat bola pelastik pada siswa kelas IV SDN 1 Tanjungan. Jenis penelitian adalah penelitian 

tindakan kelas dengan tiga siklus dan setiap siklus memiliki kegiatan yang berbeda. Siklus pertama adalah 

membuat perencanaan perangkat pembelajaran dan membuatat alat modifikasi berupa bola voli berbahan dasar 

plastik serta melakukan tes unjuk kerja pservis bawah bola voli. Siklus kedua sampai siklus 3 dilakukan apabila 

target penguasaan gerak belum tercapai sepenuhnya. Kegiatan siklus 2 merupakan tindak lanjut dari perbaikan 

yang dilakukan pada siklus 1 begitupun kegiatan siklus 3 merupakan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan 

pada siklus 2.. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 1 Tanjungan Tahun 

pelajaran 2020/2021. Siswa kelas IV berjumlah 12 siswa yang terdiri dari 8 laki-laki dan 4 perempuan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing siklus terdapat peningkatan. Pada siklus 3 target untuk siswa 

yang mendapatkan nilai di atas KKM mencapai 100% atau lulus semua. Ini membuktikan bahwa modifikasi alat 

bola voli dari bahan plastik memberikan dampak yang baik ditunjukan dengan meningkatnya prosentase siswa 

yang memperoleh nilai di atas KKM. 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Modifikasi Bola Pelastik 
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Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang utama, adanya pendidikan, sumber daya manusia dapat dibangun, 

kecerdasan bangsa dapat ditingkatkan dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan 

masyarakat.Pendidikan dapat dijadikan sebagai kata kunci untuk kemajuan bangsa. Tujuan 

pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem 

Pendidikan Nasional disebutkan untuk berkembangnya prestasi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Tujuan pendidikan nasional Indonesia mempunyai sasaran seluruh aspek pribadi manusia 

seutuhnya.yaitu aspek jasmani, kejiwaan, sosial, dan makhluk Tuhan. Demikian dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwa usaha pendidikan harus menuju kepada tujuan yang telah dirumuskan.Untuk 

mencapai keempat sasaran aspek pribadi manusia, maka dalam pembelajaran, para pendidik harus 

dapat menentukan suatu pendekatan yang tepat dan berguna bagi anak didiknya.Tepat dan berguna di 

sini bermakna bahwa pendekatan itu harus sesuai dengan keadaan, kemampuan, dan kebutuhan anak, 

serta bagaimana kegunaan pendekatan itu untuk membentuk kepribadian anak sesuai dengan yang 

dicita-citakan. Untuk menuju cita-cita yang diinginkan, pendidikan jasmani merupakan wahana yang 

tidak dapat diabaikan. 

 

Pendidikan jasmani adalah bagian dari pendidikan dan merupakan bagian dari central olahraga yang 

meliputi olahraga masyarakat, olahraga prestasi dan olahraga pendidikan. Dalam kajian ini penulis 

hanya membahas mengenai olahraga pendidikan, karena salah satu bagian dari olahraga pendidikan 

adalah pendidikan jasmani yang merupakan salah satu mata pelajaran di SD. 

 

Ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani untuk jenjang SD meliputi aspek permainan dan 

olahraga, aktivitas pengembangan, uji diri/senam, aktivitas ritmik, akuatik (aktivitas air) dan 

pendidikan luar kelas. Permainan merupakan materi pembelajaran yang paling digemari siswa 

dibanding materi yang lain, salah satu jenis permainan yang digemari siswa adalah permainan bola 

voli mini.  

 

Permainan bola voli mini merupakan pembelajaran pendidikan jasmani yang diterapkan di SD 

dimana aktivitas kelompok atau kemampuan setiap regu bolavoli mini ditentukan oleh ketrampilan 

teknik dasar yang dimiliki oleh setiap anggota regu dalam melakukan fungsinya masing-masing. 

Beberapa teknik permainan bolavoli meliputi: passing atas dan bawah, servis, smash, dan block. 

Sesuai dengan kemajuan permainan bolavoli, servis merupakan salah satu faktor penentu 

kemenangan disamping kondidi fisik, teknik, dan kematangan juara. 

 

Selama ini yang penulis alami pembelajaran bolavoli mini siswa kelas IV di SDN 1 Tanjungan dalam 

melakukan servis bawah siswa masih takut terhadap bola.Siswa masih beranggapan bahwa bola itu 

berat dan takut jika jari tanganya cidera.Padahal jika siswa mengikuti anjuran dan buku acuan yang 

diberikan oleh guru, cidera jari tangan dapat dihindari.Selain itu dalam melakukan servis bawah tidak 

sesuai dengan panduan buku atau teknik dasar.Misalnya dalam melambungkan bola, karena kurang 

percaya diri kebanyakan siswa melambungkannya terlalu tinggi atau rendah sehingga bola tidak dapat 

melewati net atau bahkan bola tidak terpukul. Selain itu, masih banyaknya siswa yang antri untuk 

mendapat giliran memukul bola dan duduk bermalas-malasan melakukan kegiatan servis bawah 

membuat proses pembelajaran kurang efektif dan siswa kurang aktif. 
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Hasil penilaian proses servis bawah kondisi awal dapat diketahui bahwa dari 12 siswa, nilai rata-rata 

kemampuan servis bawah 65,88. Dengan rincian, siswa yang mampu melakukan servis bawah dengan 

nilai 70,0 ke atas 5 siswa atau 41,6%, sedangkan 7 siswa nilai servis bawah masih di bawah 70,0 atau 

masih di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditentukan oleh sekolah, yaitu 70,0 artinya 

7 anak tersebut belum tuntas. Pengalaman lain selama mengamati siswa kelas IV adalah masih 

gemarnya siswa untuk bermain. 

 

Hasil observasi dalam proses pembelajaran ternyata tidak hanya tergantung pada kualitas kurikulum 

pendidikan dan siswa, akan tetapi keberhasilan penggunaan pendekatan dalam pembelajaran juga 

akan menjadi salah satu faktor yang terpenting untuk membantu menunjang tercapainya tujuan 

pembelajaran secara maksimal serta mampu memberikan efek positif dan aktif tanggapan dari siswa 

atau respon terhadap materi pembelajaran. Alasan peneliti memilih pendekatan bermain dalam 

pembelajaran adalah untuk meningkatkan pembelajaran servis bawah dalam permainan bolavoli 

dengan suasana yang menyenangkan. 

 

Oleh karena itu, peneliti berusaha meningkatkan pembelajaran servis bawah dengan menggunakan 

pendekatan bermain pada Standar Kompetensi: Mempraktikkan berbagai variasi gerak dasar ke dalam 

permainan dan olahraga dengan peraturan yang dimodifikasi dan nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya dan Kompetensi Dasar: Mempraktikkan berbagai variasi teknik dasar salah satu permainan 

dan olahraga bola besar, serta nilai kerjasama, sportifitas, dan kejujuran di kelas IV dengan 

melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) dalam rangka meningkatkan kreativitas belajar siswa 

yang bertujuan adalah perbaikan penyajian pembelajaran. Berdasarkan latar belakang masalah di atas 

peneliti mengambil judul penelitian: “Meningkatkan hasil belajar materi ajar servis bawah bola voli 

dengan mengunakan modifikasi bola plastik pada siswa  siswa kelas IV SDN 1 Tanjungan” 

 

Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan beberapa masalah seperti berikut: Sebagian 

siswa kesulitan mengarahkan bola ketika melakukan servis bawah; Sebagian siswa takut untuk 

melakukan servis bawah; Sebagian siswa melakukan servis bawah dengan teknik yang salah. 

 

Analisis Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti 

menganalisis, yaitu: meningkatkan hasil belajar materi ajar servis bawah bola voli dengan 

mengunakan modifikasi bola plastik pada siswa kelas IV SDN 1 Tanjungan. 

  

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah di atas, permasalahan yang akan 

dikaji dalam penulisan ini adalah: Apakah dengan modifikasi bola pelastik dapat meningkatan hasil 

belajar siswa pada materi  Servis Bawah  Bolavoli Pada Siswa Kelas IV SDN 1 Tanjungan. 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui hasil belajar siswa pada 

materi servis bawah bola voli melalui modifikasi alat bola pelastik pada siswa kelas IV SDN 1 

Tanjungan. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Kamus besar Bahasa Indoneia 2002: 75, menyebutkan bahwa modifikai mengangandung arti 

pengubahan, sedangkan memodifikasi berarti melakukan modifikasi atau melakukan perubahan. 
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Menurut Yoyo Bahagia dan Adang Suherman 2001; 1, memodifikasi merupakan salah satu usaha 

yang dapat dilakukan guru agar pembelajaran mencerminkan DAP Developmentally Appropriate 

Prace, yaitu memperhatikan perubahan kemampuan anak dan dapat membantu mendorong perubahan 

tersebut. Sementara lebih lanjut disebutkan bahwa aspek analisa modifikasi tidak lepas dari 

pengetahuan guru tentang: Tujuan, karaktristik materi, kondisi lingkungan dan evaluasi. Dalam 

memodifikasi sarana dan prasarana yang harus diperhatikan atau menjadi perhatian oleh guru adalah 

partisipasi maksimal siswa, keselamatan, efektifitas dan efisien gerak siswa, karakteristik siswa dan 

keterkaitan atau kesesuaian kebutuhan materi. Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan 

bahwa modifikasi adalah kegiatan melakukan perubahan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. 

Guru perlu menyadari bahwa tujuan modifikasi ini untuk mengatasi masalah yang ada, jangan sampai 

menjadi bomerang yang dapat membuat masalah baru atau memperburuk masalah yang telah ada. 

Jadi guru harus memikirkan dan mempertimbangkan modifikasi yang dibuatnya agar sesuai dengan 

tujuan yang ada dalam pendidikan jasmani. 

 

Bola plastik merupakan alat bantu yang digunakan untuk memperbaiki servis bawah dalam permainan 

bolavoli. Bola plastik berfungsi untuk mengganti bola voli yang sesungguhnya, dengan menggunakan 

bola plastik, diharapkan siswa mudah melakukan servis. 

 

Masa usia sekolah dasar sebagai masa kanak-kanak akhir yang berlangsung dari usia enam tahun 

hingga kira-kira sebelas tahun. Oleh karena itu seorang pendidik harus mengetahui sifat dan 

karakteristik anak sekolah dasar. Menurut Syamsul Yusuf (2006: 24-25) masa usia anak sekolah dasar 

sering disebut sebagai masa intelektual atau masa keserasian bersekolah, anak dipandang sebagai 

salah satu sumber untuk menentukan apa yang akan dijadikan bahan pelajaran. Thompson (1993: 38) 

menjelaskan bahwa anak bukanlah hanya sekedar versi yang lebih kecil dari orang dewasa.Anak 

memiliki kemampuan dan kebutuhan yang sangat khusus. Untuk itu perlu dipelajari bagaimana anak 

tumbuh, berkembang dan belajar, apa kebutuhan dan apa minatnya. Proses berkembang ini dibagi atas 

fase-fase tertentu. Dengan mengetahui tugas-tugas perkembangan pada fase tertentu, memberikan 

informasi dan landasan dalam menentukan alternatif model pembelajaran yang cocok sehingga proses 

belajar mengajar lebih efektif agar kemampuan anak dapat dikembangkan seoptimal mungkin. 

 

Keunggulan dari pendekatan ini adalah sebagai berikut: 1) merangsang perkembangan motorik anak, 

karena dalam bermain membutuhkan gerakan-gerakan; 2) merangsang perkembangan berfikir anak, 

karena dalam bermain membutuhkan pemecahan masalah bagaimana melakukan permainan itu 

dengan baik dan benar; 3) melatih kemandirian anak dalam melakukan sesuatu secara mandiri tidak 

menggantungkan diri pada orang lain; 4) melatih kedisiplinan anak, karena dalam permainan ada 

aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan; 5) anak lebih semangat dalam belajar, karena 

naluri anak usia dini belajar adalah bermain yang didalamnya mengandung pelajaran.  

 

Alasannya menggunakan pendekatan bermain, karena sesuai tahapan perkembangan anak usia SD, 

dalam pertumbuhan dan perkembangannya, manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan. Selama di 

SD, seluruh aspek perkembangan manusia yaitu psikomotor, kognitif, dan efektif mengalami 

perubahan yang luar biasa 

 

METODE PENELITIAN 

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

Menurut Suhardjono (2007: 58) Penelitian Tindakan Kelas adalah penelitian tindakan yang dilakukan 

dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelasnya. Dalam PTK bukan hanya peneliti 
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yang merasakan hasil tindakan tetapi bila perlakuan dilakukan pada responden maka responden dapat 

juga merasakan hasil perlakuan. 

 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan berdasarkan masalah yang benar-benar nyata muncul 

dari dunia tanggungjawab peneliti/ pendidik yaitu dalam pembelajaran. Masalah yang diteliti harus 

datang dari guru itu sendiri dan kemudian dicari pemecahannya. Menurut Suhardjono (2007: 61) 

tujuan PTK adalah untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran, mengatasi masalah 

pembelajaran, meningkatkan professionalisme dan menumbuhkan budaya akademik. 

 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 1 Tanjungan. Tahun pelajaran 2020/2021. Siswa 

kelas IV berjumlah 12 siswa yang terdiri dari 8 laki-laki dan 4 perempuan.  

 

Pada tahapan pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada siklus 1 yaitu pengunaan bola pelastik pada 

servis bawah bola voli yang telah dirancang dengan 3 tahap. Pada tahapan ini guru melaksanakan 

proses pembelajaran sesuai dengan urutan kegiatan yang ada pada rpp servis bawah pada permainan 

bola voli dengan modivikasi alat bola pelastik yang telah dibuat dimulai dari kegiatan awal sampai 

kegiaatan penutup. Semua tindakan yang dilakukan siswa harus sesuai dengan skenario yang telah 

dirancang sebelumnya  oleh peneleti   

 

Pengunaan dan Pemanfaatan Alat/sumber belajar, guru harus dengan baik memanfaatkan alat yang 

sudah dipersiapakan dan berhubungan dengan alat yang berkaitan dengan materi servis bawah pada 

permainan bola voli secara maksimal sesuai dengan tindakan yang sudah direncanakan dari awal.  

 

Setelah melakukan perencanaan, pelaksanaan tindakan dan pemangamatan maka peneliti atau 

pengamat akan melakukan refleksi dari semua tahapan tindakan yang sudah dilakukan. Kegiatan 

refleksi ini dilakukan dengan menganalisis seberapa besar perubahan perilaku sebelum dan sesudah 

penelitian baik perubahan oleh peserta didik. Pada Tahap ini dilakukan tindakan analisis berdasarkan 

atas hasil observasi dan dari data tes unjuk kerja servis bawah permainan bola voli selama proses 

pembelajaran pada siklus 1 yang sudah dikumpulkan, di analisis dan dipelajari.  

 

Kemudian, dilaksanakan kembali untuk melihat kekurangan yang ada dan sekaligus mengkaji apa 

yang telah ada dan belum ada serta berbagai kekurangan. Jika tidak ada perubahan dan perbaikan oleh 

peserta didik setelah mendapatkan tindakan sesuai yang direncankan oleh peneliti maka dilakukan 

tindakan ulang sesuai urutan kegiatan pada siklus 1 yaitu tindakan siklus 2 dengan berbagai 

perubahan dan perbaikan berdasarkan hasil refleksi pada siklus 1 

 

SIKLUS II 

Pada rancangan siklus II tindakan dikaitkan dengan hasil yang telah dicapai pada tingkatan siklus I 

sebagai upaya perbaikan dari siklus tersebut dengan materi pembelajaran sesuai dengan silabus mata 

pelajaran pendidikan jasmani.  

 

Siklus II dilakukan dengan melihat hasil evaluasi yang dilakukan pada siklus I. Jika hasil evaluasi 

menunjukkan hasil pembelajaran masih belum mencapai target, perlu adanya refleksi apakah ada 

kelemahan metode dalam proses pembelajaran pada siklus I yang diterapkan oleh guru berkaitan 

penguasaan siwa terhadap metode modifikkasi alat bola pelastik. Jika dalam siklus I ditemui bahwa 

siswa masih kurang menguasai , servis bawah dengan modivikasi alat bola pelastik maka diada 

siklus II dengan melakukan penyempurnaan model tersebut dalam pembelajaran. Hal ini dilakukan  

dengan cara pengamatan yang  dilakukan  secara simultan bersama proses pembelajaran. Perlakuan 
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siklus II hampir sama dengan perlakuan pada siklus I, yang ditekankan adalah penyempurnaan 

metode pembelajaran dan kendala-kendala yang ada oleh guru. 

 

Pada penelitian ini tindakan yang dilakukan pada siklus 2 adalah dengan menambahkan metode 

pembelajaran yang lebih inovatif dengan cara menurunkan tinggi net, dengan harapan 

mempermudah siswa untuk melakukan aktivitas belajar gerak servis bawah bola voli. Metode ini 

dipilih dengan tujuan agar pengguasaan aktivitas gerak servis bawah hasilnya lebih baik untuk 

mencapai atau melebihi KKM. 

 

Tahapan tindakan yang sudah dilakukan. Kegiatan refleksi ini dilakukan dengan menganalisis 

seberapa besar perubahan perilaku sebelum dan sesudah penelitian baik perubahan oleh Siswa. Pada 

Tahap ini dilakukan tindakan analisis berdasarkan atas hasil observasi dan dari data tes unjuk kerja 

servis bawah permainan bola voli selama proses pembelajaran pada siklus 2 yang sudah dikumpulkan, 

di analisis dan dipelajari.  

 

Kemudian, dilaksanakan kembali untuk melihat kekurangan yang ada dan sekaligus mengkaji apa 

yang telah ada dan belum ada serta berbagai kekurangan.  Jika tidak ada perubahan dan perbaikan 

oleh peserta didik setelah mendapatkan tindakan sesuai yang direncankan oleh peneliti maka 

dilakukan tindakan ulang sesuai urutan kegiatan pada siklus 2 yaitu tindakan siklus 3 dengan berbagai 

perubahan dan perbaikan berdasarkan hasil refleksi pada siklus 2 

 

SIKLUS III 

Pada rancangan siklus 3 tindakan dikaitkan dengan hasil yang telah dicapai pada tingkatan siklus 2 

sebagai upaya perbaikan dari siklus tersebut dengan materi pembelajaran sesuai dengan silabus mata 

pelajaran pendidikan jasmani.  

 

Dalam siklus 3 dilakukan dengan melihat hasil evaluasi yang dilakukan pada siklus 2. Jika hasil 

evaluasi menunjukkan hasil pembelajaran masih belum mencapai target, perlu adanya refleksi 

apakah ada kelemahan metode dalam proses pembelajaran pada siklus 2 yang diterapkan oleh guru 

berkaitan penguasaan siwa terhadap metode modifikkasi alat bola pelastik. Jika dalam siklus 2 

ditemui bahwa siswa masih perlu ditingkatkan hasilnya, servis bawah dengan modifikasi alat bola 

pelastik maka diada siklus 3 dengan melakukan penyempurnaan model tersebut dalam pembelajaran.  

 

Hal ini dilakukan dengan cara pengamatan yang dilakukan secara simultan bersama proses 

pembelajaran. Perlakuan siklus 3 hampir sama dengan perlakuan pada siklus 2, yang ditekankan 

adalah penyempurnaan metode pembelajaran dan kendala-kendala yang ada oleh guru. 

 

Pada penelitian ini tindakan yang dilakukan pada siklus 3 adalah dengan menambahkan metode 

pembelajaran yang lebih inovatif dengan cara Merubah jarak servis lebih dekat dengan net, dengan 

harapan mempermudah siswa untuk melakukan aktivitas belajar gerak servis bawah bola voli. 

Metode ini dipilih dengan tujuan agar pengguasaan aktivitas gerak servis bawah hasilnya lebih 

meningkat dari hasil sebelumnya di siklus 2.  
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Lembar penilaian ini berguna untuk mencatat seberapa jauh hasil penguasaan materi bola voli servis 

bawah yang di lakukan oleh setiap siswa berdasarkan penskoran yang terdapat pada quiseoner 

(angket) ada antar setiap siklus penelitian. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang digunakan atau dilakukan peneliti berkaitan 

dengan permasalahan yang dibahas ini serta memudahkan dalam mencari solusi maka peneliti 

mengunakan beberapa teknik sebagai berikut: Tes, secara harfiah, Tes berasal dari bahasa prancis 

kuno: testum dengan arti piring untuk menyisikan logam-logam mulia, maksudnya dengan 

mengunakan alat berupa piring itu akan dapat diperoleh jenis-jenis logam mulia yang nilainya sangat 

tinggi. Dalam bahasa inggris ditulis dengan test, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan tes 

adalah ujian atau percobaan  (Anas Sudjono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grapindo 

Persada,2002 ,h.106.).  

 

Selanjutnya teknik pengumpulan data menggunakan tes unjuk kerja  untuk mengetahui hasil belajar 

siwa dengan penerapan media modifikasi alat bola pelastik. Tes dilakukan  pada siklus 1 dan siklus II. 

Ada pun yang menjadi indikator tingkat penguasaan servis bawah pada permainan bola voli. 

 

Teknik Analisa Data 

Untuk mengetahui efektifan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran perlu diadakan analisa data. 

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian 

yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan 

untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai siswa juga untuk memperoleh respon siswa terhadap 

kegiatan pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses pembelajran. Analisa ini dihitung dengan 

menggunakan statistik sederhana yaitu: 

 

Untuk mengukur tingkat hasil belajar siswa pada unjuk kerrja gerak terhadap servis bawah 

mengunakan metode pembelajaran dengan pengunaan bola pelastik modifikasi dari setiap siklus. 

Semakin baik pengusaan unjuk kerja gerak siswa terhadap materi pembelajaran maka semakin tingkat 

kessuksesan metode yang digunakan. peneliti menyiapkan daftar penilaian hasil siswa. 

 

PEMBAHASAN 

LEMBAR TES UNJUK KERJA GERAK SERVIS BAWAH SIKLUS 1 

No 
Nama 

Siswa 

  

J
u

m
la

h
 S

k
o

r 

N
il

a
i 

K
o

d
e 

n
il

a
i 

Keterangan 

Item Penilaian Unjuk Kerja Servis Bawah 

Sikap 

persiapan 

Gerakan 

Pelaksanaan 

Gerakan 

Lajutan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Aulia   2         3     2     7 58,33 B Tidak 

Tuntas 

2 Agung     3     2     1       6 50,00 C Tidak 

Tuntas 

3 Fiza   2       2       2     6 50,00 C Tidak 
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Tuntas 

4 Ferdi       4     3     2     9 75,00 B Tuntas 

5 Nabila   2         3     2     7 58,33 B Tidak 

Tuntas 

6 Rasid        4     3       3   10 83,33 SB Tuntas 

7 Rindu     3     2     1       5 50,00 C Tidak 

Tuntas 

8 Rehan       4   2       2     8 66,66 B Tidak 

Tuntas 

9 Rido       4       4   2    10 83,33 SB Tuntas 

10 Radit     3         4   2     9 75,00 B Tuntas 

11 Surya   2       2     1       5 50,00 B Tidak 

Tuntas 

12 Sodik     3         4     3   10 83,33 SB Tuntas 

 

 

Berdasarkan data di atas maka diperlukan perbaikan perbaikan untuk menuju siklus 2 dikarenakan 

jumlah sisa yang lulus kkm belum menjcapai target yang di renjcanakan. Berikiut ini adalah rencana 

perbaikan untuk menuju siklus 2. 

 

Rencana RPP Siklus 1 

 

Fakta/ Data 

Pembelajaran yang 

terjadi di kelas 

dari 12 siswa, nilai rata-rata kemampuan servis bawah 65,88. Dengan 

rincian, siswa yang mampu melakukan servis bawah dengan nilai 

70,00 keatas 5 siswa atau 41,6%, sedangkan 7 siswa nilai servis 

bawah masih dibawah 70,00 atau masih dibawah kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) yang ditentukan oleh sekolah, yaitu 70,00 artinya 7 

anak tersebut belum tuntas. 

Identifikasi Masalah  

 

1. Sebagian siswa kesulitan mengarahkan bola ketika melakukan 

servis bawah 

2. Sebagian siswa takut untuk melakukan servis bawah 

3. Sebagian siswa melakukan servis bawah dengan teknik yang 

salah 

 

Solusi Pemecahan  

Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah 

yang telah dikemukakan, maka peneliti menganalisis, yaitu:  

meningkatkan hasil belajar materi ajar servis bawah bola voli 

dengan mengunakan modifikasi bola plastik pada siswa kelas 

IV SDN 1 Tanjungan 

 

Action/ Pelaksanaan  

 

Pemecahanya peneliti melakukan 3 siklus perbaikan, siklus 1 

dengan  melalui modifikasi alat bola plastik pada siswa kelas 

IV SDN 1 Tanjungan.   

Dan peneliti melanjutkan penelitian ke siklus 2 dengan 

menggunakan metode yang lebih variatif dan memperbaiki 

kelemahan-kelemahan yang timbul pada siklus 1 
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SIKLUS 2 

LEMBAR TES UNJUK KERJA GERAK SERVIS BAWAH SIKLUS 2 

No 
Nama 

Siswa 

  

J
u

m
la

h
 S

k
o

r 

N
il

a
i 

K
o

d
e 

n
il

a
i 

Ket 

Item Penilaian Unjuk Kerja Servis Bawah 

Sikap 

persiapan 

Gerakan 

Pelaksanaan 

Gerakan 

Lajutan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Aulia    3       3      3   9 75,00 B Tuntas 

2 Agung     3     2        4 9 75,00 B Tuntas 

3 Fiza   2        3       4 9 75,00 B Tuntas 

4 Ferdi       4     3       4 11 91,06 SB Tuntas 

5 Nabila   2         3       4 9 75,00 B Tuntas 

6 Rasid        4     3       3  10 83,33 SB Tuntas 

7 Rindu     3     2          4 9 75,00 B Tuntas 

8 Rehan       4   2        3   9 75,00 B Tuntas 

9 Rido       4       4   2    10 83,33 SB Tuntas 

10 Radit     3         4   2     9 75,00 B Tuntas 

11 Surya   2        3       4 9 75,00 B Tuntas 

12 Sodik     3         4     3   10 83,33 SB Tuntas 

 

          

Berdasarkan data di atyas pada kegiaatan siklus 2 jumlah siswa yang mendapa-tkan nilai diatas KKM 

sudah 100% namun secara nilai masih kurang memuaskan karena rata hanya pas pa0da nilai KKm 

belum di atas KKM. Untuk itu dilakukan perbaikan menuju siklus 3. Perbaikannnya adalah sebagai 

berikut: 

 

 

Perbaikan Menuju Siklus 3 

 

Fakta/ Data 

Pembelajaran yang 

terjadi di kelas 

dari 12 siswa, nilai rata-rata kemampuan servis bawah 65,88. Dengan 

rincian, siswa yang mampu melakukan servis bawah dengan nilai 

70,00 keatas 5 siswa atau 41,6%, sedangkan 7 siswa nilai servis 

bawah masih dibawah 70,00 atau masih dibawah kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) yang ditentukan oleh sekolah, yaitu 70, artinya 7 

anak tersebut belum tuntas. 

Identifikasi Maslah  

 

1. Sebagian siswa kesulitan mengarahkan bola ketika melakukan 

servis bawah 

2. Sebagian siswa takut untuk melakukan servis bawah 

3. Sebagian siswa melakukan servis bawah dengan teknik yang 

salah 
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Solusi Pemecahan  

Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah 

yang telah dikemukakan, maka peneliti menganalisis, yaitu:  

meningkatkan hasil belajar materi ajar servis bawah bola voli 

dengan mengunakan modifikasi bola plastik pada siswa kelas 

IV SDN 1 Tanjungan. 

 

Action / Pelaksanaan  

 

Pemecahanya peneliti melakukan 3 siklus perbaikan, Pada 

penelitian ini tindakan yang dilakukan pada siklus 2 adalah 

dengan menambahkan metode pembelajaran yang lebih 

inovatif dengan cara menurunkan tinggi net, dengan harapan 

mempermudah siswa untuk melakukan aktivitas belajar gerak 

servis bawah bola voli. Metode ini dipilih dengan tujuan agar 

pengguasaan aktivitas gerak servis bawah hasilnya lebih baik 

untuk mencapai atau melebihi KKM 

 

 

 

 

SIKLUS 3 

LEMBAR TES UNJUK KERJA GERAK SERVIS BAWAH SIKLUS 3 

 

No 
Nama 

Siswa 

  

J
u

m
la

h
 S

k
o
r 

N
il

a
i 

K
o
d

e 
n

il
a
i 

Ket 

Item Penilaian Unjuk Kerja Servis Bawah 

Sikap 

persiapan 

Gerakan 

Pelaksanaan 

Gerakan 

Lajutan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Aulia    3       3       4 10 83,33 SB Tunta

s 

2 Agung     3      3      4 10 83,33 SB Tunta

s 

3 Fiza    3      3       4 10 83,33 SB Tunta

s 

4 Ferdi       4     3       4 11 91,06 SB Tunta

s 

5 Nabila    3       3       4 10 83,33 SB Tunta

s 

6 Rasid        4     3       3  10 83,33 SB Tunta

s 

7 Rindu      4   2          4 10 83,33 SB Tunta

s 

8 Rehan       4   2         4 10 83,33 SB Tunta

s 
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9 Rido       4       4   2    10 83,33 SB Tunta

s 

10 Radit     3         4      4 11 91,06 SB Tunta

s 

11 Surya   2        3       4 10 83,00 SB Tunta

s 

12 Sodik     3         4     3   10 83,33 SB Tunta

s 

 

Pada Data di atas diketahui  jumlah siswa yang mendapat nilai diayas nilain KKM sudah 100 dengan 

rata-rata nilai diatas nilai KKM dengan jumlah siswa 12 o9rang siswa. 

 

Kesimpulan Pembahasan Penilaian Hasil Belajar Test Ketrampilan Siklus I, Siklus II Dan 

Siklus III 

Dalam penelitian tindakan kelas sebelum siklus pertama dimulai maka langkah-langkah pertama 

dilakukan adalah melaksanakan tes awal atau mengambil nilai awal (sebelum diberikan perlakuan), 

yaitu mempergunakan instrumen penilaian psikomotor siswa kelas IV SDN 1 Tanjungan. Hasil tes 

awal ini sangat berguna untuk menentukan tindakan pada siklus pertama dan apakah tindakan dapat 

meningkatkan hasil belajar, dapat dilihat pada pencapaian nilai rata rata kelas atau sebaliknya dari 

hasil penilaian disetiap siklus. Di dalam sistem penilaian, Penulis memberikan kriteria nilai yaitu : 

75,01 – 100,00  = Sangat Baik (SB), 50,01 – 75,00   = Baik (B), 25,01 – 50,00   = Cukup (C),                             

00,00 –  25,00 = Kurang (K). 

 

Kriteria pemberian nilai diatas disesuaikan dari hasil tes nilai keterampilan siswa berupa tes praktik 

servis bawah dengan melalui modifikasi bola plastik dengan bentuk penilaian sikap permulaan, 

gerakan pelaksanaan, dan gerak lanjut.  

 

Kemudian siswa mendapatkan tindakan dari guru pada siklus 1 pada materi bola voli servis bawah 

dengan melalui modifikasi bola plastik dengan harapan hasil belajar yang mendapatkan nilai di atas 

KKM dari siswa mengalami kenaikan. Berdasarkan tes hasil belajar keterampilan siklus I siswa kelas 

IV SDN 1 Tanjungan didapatkan data bahwa dari 12 siswa, nilai rata-rata kemampuan servis bawah 

65,88. Dengan rincian, siswa yang mampu melakukan servis bawah dengan nilai 70,00 keatas 5 siswa 

atau 41,6%, sedangkan 7 siswa nilai servis bawah masih dibawah 70,00 atau masih dibawah kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) yang ditentukan oleh sekolah, yaitu 70, artinya 7 siswa tersebut belum 

tuntas. 

 

Ada 5 siswa dengan  nilai diatas KKM. Artinya bahwa hanya 41,6% jumlah siswa  yang lulus atau 

memperoleh nilai ketrampilan diatas KKM dan 58,4% siswa yang tidak lulus atau mendapatkan nilai 

ketrampilan dibawah nilai KKM. Melihat data tersebut dan kemudian kekurangan atau kesalahan 

yang terjadi disiklus 1 maka peneliti melakukan tindakan selanjutnya pada siklus 2. Perubahan 

perubahan yang dilakukan salah satunya dengan membuat bahan ajar dan media pembelajaran yang 

lebih kreatif dan inovatif maka diharapkan terdapat kenaikan jumlah siswa yang mendapatkan nilai 

ketrampilan diatas KKM bahkan secara keseluruhan  nilai mampu melampaui nilai KKM materi sevis 

bawah pada pada permainan bola voli.  

 

Pada siklus 2 terdapat peningkatan sangat signifikan pada jumlah siswa yang hasil belajar ketrampilan 

melampaui KKM. Pada siklus 1 hanya terdapat 41,6% siswa yang lulus KKM dari total jumlah 12 
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orang siswa , sedangkan pada siklus 2 dari 12 orang siswa semuanya memperoleh hasil belajar 

Keterampilan diatas nilai KKM siswa  lulus KKM. Artinya ada kenaikan 58,4% siswa yang lulus 

KKM pada siklus 2. Namun dilanjutkan kembali disiklus ke 3 harapanya adalah siswa mampu 

meperoleh nilai yang lebih maksimal.  

 

Hal ini tentunya bisa tercapai berdasarkan atas perubahan dan perbaikan yang dilakukan guru pada 

siklus 2. Perubahan itu sendiri merupakan hasil refleksi pada siklus 1. Perubahan dan perbaikan 

diterapkan pada revisi perangkat pembelajaran, pengunaan video pembelajaran dan merubah  tinggi 

net menjadi lebih rendah sehingga lebih kreatif dan inovatif serta berbagai strategi yang dilakukan 

oleh guru pada siklus 2. Namun di lanjutkan kembali di siklus ke 3 dengan melakukan perubahan 

jarak servis lebih dekat dengan net,  Dengan demikian pengunaan modifikasi bola plastik dengan 

merubah tinggi net menjadi lebih rendah dan merubah jarak servis lebih dekat dengan net, dalam 

meningkatkan hasil belajar keterampilan siswa kelas IV SDN 1 Tanjungan dapat dikatakan berhasil 

dan tuntas. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Pembelajaran dengan mengunakan bola palstik terbukti mampu meningkatkan hasil belajar dalam 

pada materi servis bawah bola voli pada siswa kelas IV SDN 1 Tanjungan. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini, selanjutnya diajukan saran sebagai berikut: Kepada siswa 

Kelas IV SDN 1 Tanjungan, Tahun ajaran 2020/2021 agar selalu berupaya meningkatkan kemampuan 

kognitif. Kepada pembaca supaya penelitian ini ditindak lanjuti kearah yang lebih luas lagi, dengan 

sampel yang lebih besar dan lokasi yang berbeda. 
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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 

rumahguruuuu@Icloud.com). Pada halaman pertama, harap dicantumkan nama 

penulis, lembaga dan alamat lembaga penulis, dan alamat email penulis. 

5. Naskah yang diterima akan melalui proses peninjauan (review) oleh Tim Reviewer 

Ahli sebidang dan naskah juga akan melalui proses revisi bila diperlukan. 

Redaksi berwenang mengambil keputusan menerima, menolak maupun menyarankan 

pada penulis untuk memperbaiki naskah. 

6. Naskah yang dapat dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang kebijakan, 

penelitian, pemikiran, kajian, analisis dan atau reviu teori/ konsep/ 

metodologi, dan informasi lain yang secara substansi berkaitan dengan 

Pendidikan dalam berbagai jenjang dan jenis Pendidikan. 

7. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, dan 

isi. isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentase jumlah 

halaman sebagai berikut. 

a) Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan 

penelitian (10%). 

b) Kajian literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu 

yang relevan (15%). 

c) Metode yang berisi rancangan/ model, sampel dan data, tempat dan waktu, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%), 

d) Hasil dan pembahasan (50%). 

e) Kesimpulan dan saran (15%). 

f) Pustaka acuan  

(sistematika/struktur ini hanya sebagai pedoman umum. Penulis dapat 

mengembangkannya sendiri asalkan sepadan dengan pedoman ini). 

8. Tabel dan Gambar diberi nomor urut sesuai urutan pemunculannya. Tabel dan 

Gambar harus jelas terbaca dan dapat dicetak dengan baik. Untuk Tabel maupun 

Gambar gratis dari Microsoft Excel, mohon menyertakan file tersebut dalam Excel 

untuk mempermudah proses editing. Mohon diperhatikan, bahwa naskah akan dicetak 

dalam format warna hitam putih (grayscale) sehingga untuk gambar grafik mohon 

diberikan gambar yang asli atau dalam format jpeg (high resolution) sehingga 

dapat dicetak dengan jelas. 
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9.  Sekitar 80% atau lebih Pustaka yang diacu hendaknya bersumber dari hasil-hasil 

penelitian, gagasan, teori/konsep yang telah diterbitkan di jurnal (komposisi 

sumber acuan dari hasil penelitian lebih banyak daripada sumber yang diacu dari 

buku teks). Hasil penelitian paling lama 10 tahun terakhir, kecuali Pustaka 

Acuan yang klasik (tua) yang memang dimanfaatkan sebagai bahan kajian 

historic. 

10. Penulisan pustaka acuan merujuk pada sistem Harvard. Sistem Harvard menggunakan 

name penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama 

penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun 

yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf a, b, atau c dan seterusnya 

tepat di belakang tahun publikasi (balk penulisan dalam pustaka acuan maupun 

sitasi dalam naskah tulisan). 
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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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