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ABSTRACT 

During this time the teaching methods of chemistry in schools tend to only go one way. The same thing 

happened in the chemistry learning process in SMA N 1 Pamona Selatan, where teachers do more teaching by 

using lecture method so that students only act as passive learner agent. The analysis of research data shows 

that the provision of feedback quizzes in the STAD learning model can improve the learning outcomes of 

chemistry on the subject Hydrolysis, Solubility and Solubility Times on the students of class XI SMA N 1 

Pamona Selatan. This increase is seen from the average score obtained by students is 64.85 in cycle I, then 

increased to 79.39 in cycle II and increased again in cycle III to 85.91. Completeness of learning students also 

experienced an increase, the cycle I was 63.64%, then in the second cycle increased to 86.36% and increased 

again in the III cycle 95.24%. Student learning completeness in classical has been fulfilled that is 97,73% of 

student get value greater than or equal to 65, although there is still 1 student who have not finished studying. 

Key Word: Learning Outcomes and STAD 

 

ABSTRAK 

Selama ini metode pengajaran kimia di sekolah cenderung hanya berjalan  satu  arah.  Hal yang sama juga 

terjadi dalam proses pembelajaran kimia di SMA N 1 Pamona Selatan, di mana guru lebih banyak melakukan 

pengajaran dengan menggunakan metode ceramah sehingga siswa hanya bertindak sebagai agen pembelajar 

yang pasif.  Berdasarkan analisis data penelitian menunjukkan bahwa pemberian kuis umpan balik dalam model 

pembelajaran  STAD  dapat  meningkatkan  hasil  belajar  kimia  pada  pokok  bahasan Hidrolisis, Kelarutan 

dan  Hasil  Kali  Kelarutan  pada siswa kelas XI SMAN 1 Pamona Selatan. Peningkatan ini terlihat dari nilai 

rata-rata yang diperoleh siswa yaitu 64,85 pada siklus I, kemudian meningkat menjadi 79,39 pada siklus II dan 

meningkat lagi pada siklus III menjadi 85,91. Ketuntasan belajar siswa juga mengalami peningkatan, pada 

siklus I adalah 63,64%, kemudian pada siklus II meningkat menjadi 86,36% dan meningkat lagi pada siklus III 

95,24%. Ketuntasan belajar siswa secara klasikal sudah terpenuhi yaitu 97,73% dari jumlah siswa memperoleh 

nilai lebih besar atau sama dengan 65, walaupun secara individual masih ada 1 siswa yang belum tuntas belajar.  

Kata Kunci: Hasil Belajar dan STAD 

 

 

Pendidikan merupakan salah satu pondasi yang menentukan ketangguhan dan kemajuan suatu  

bangsa. Jalur pendidikan  pun dapat diperoleh melalui jalur pendidikan formal  maupun  jalur  

pendidikan non formal. Sekolah sebagai lembaga pendidikanformal dituntut untuk melaksanakan 

proses  pembelajaran yang baik dan seoptimal mungkin sehingga dapat mencetak generasi muda 

bangsa yang cerdas,terampil, dan bermoral tinggi. Proses pembelajaran membantu siswa / pelajar 
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untuk mengembangkan potensi intelektual yang dimilikinya, sehingga tujuan utama pembelajaran 

adalah usaha yang dilakukan agar intelek setiap pelajar dapat berkembang (Drost, 1999:3-4). 

 

Pelaksanaan  pembelajaran  saat  ini  harus  mengalami  perubahan,  di mana siswa tidak boleh lagi 

dianggap sebagai obyek pembelajaran semata, tetapi harus diberikan peran aktif serta dijadikan mitra 

dalam proses pembelajaran sehingga siswa bertindak sebagai agen pembelajar yang aktif sedangkan 

guru bertindak sebagai fasilitator dan mediator yang kreatif. Ilmu kimia sebagai salah satu bidang 

kajian Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sudah mulai diperkenalkan kepada siswa sejak dini. Mata 

pelajaran kimia menjadi sangat penting kedudukannya dalam masyarakat karena kimia selalu berada 

di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Kimia adalah satu mata pelajaran yang mempelajari 

mengenai materi dan perubahan yang terjadi di  dalamnya.  Namun selama ini masih banyak  siswa  

yang  mengalami kesulitan dalam memahami dan mengikuti pelajaran kimia. Hal ini tidak terlepas 

dari materi yang dipelajari dalam kimia lebih bersifat abstrak. Adanya kesulitan atau 

kekurangsenangan siswa terhadap pelajaran kimia dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor 

internal yang berasal dari dalam diri siswa dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri siswa. 

Faktor internal ini dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor 

kelelahan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi siswa dalam kegiatan belajar adalah faktor 

keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat (Slameto, 2003:54). Selama ini metode pengajaran 

kimia di sekolah cenderung hanya berjalan  satu  arah,  di  mana  guru  yang  lebih  banyak  aktif  

memberikan informasi kepada siswa. Hal yang sama juga terjadi dalam proses pembelajaran kimia 

di SMAN 1 Pamona Selatan, di mana guru lebih banyak melakukan pengajaran dengan menggunakan 

metode ceramah sehingga siswa hanya bertindak sebagai agen pembelajar yang pasif. Oleh karena itu, 

tantangan bagi seorang guru untuk dapat menciptakan proses pembelajaranyang menyenangkan dan 

mampu meningkatkan keaktifan siswa selama proses pembelajaran. Penggunaan berbagai macam 

model pembelajaran yang merangsang minat siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran sudah 

mulai banyak dilakukan di sekolah-sekolah swasta. Salah satu model  pembelajaran yang  lebih  

banyak digunakan adalah  model pembelajaran kooperatif dengan berbagai metode yang salah 

satunya adalah metode Student Teams Achivement Division (STAD). 

 

Penelitian  ini  dilakukan  di SMA N 1 Pamona Selatan  kelas  X  dengan banyak kelas 4, yaitu XA, 

XB, XC, dan XD. Berdasarkan pertimbangan antara guru dan peneliti, maka peneliti mengambil kelas 

XD dengan banyak siswa 31 anak. Setelah dilakukan observasi awal mengenai motivasi awal belajar 

kimia siswa dengan menggunakan angket, diperoleh data bahwa sebagian besar siswa hanya 

bergantung pada buku paket dari sekolah dan tidak mempelajari materi pelajaran baik sebelum 

maupun setelah pelajaran, rangkuman hasil angket dapat dilihat pada tabel. 

 

Tabel. Hasil Angket Motivasi Belajar Awal Siswa 

 

No Kriteria Jumlah siswa Nilai 

1 Baik 8 70-79 
2 Cukup 23 60-69 

 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti memilih judul: peningkatan hasil belajar kimia siswa kelas X 

dengan menggunakan kombinasi metode Student Teams Achivement Division (STAD) dan Structure 

Exercise Methode (SEM) di SMA N 1 Pamona Selatan. 

 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah peneliti uraikan di atas diketahui 
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bahwa masih rendahnya ketuntasan belajar siswa serta kurang aktifnya siswa selama proses 

pembelajaran, sehingga menimbulkan perumusan masalah sebagai berikut : apakah pembelajaran 

dengan menggunakan kombinasi metode Student Teams Achivement Division (STAD) dan Structure 

Exercise Methode (SEM) dapat meningkatkan ketuntasan belajar dan keaktifan siswa kelas X pada 

pokok bahasan Hidrokarbon (Alkana, Alkena, dan Alkuna) di SMA N 1 Pamona Selatan? 

 

Belajar, perkembangan, dan pendidikan merupakan suatu hal yang menarik untuk dipelajari. Ketiga 

gejala tersebut terkait dengan proses pembelajaran. Menurut pengertian secara psikologis, belajar 

merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan linkungannya 

dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hampir semua ahli telah merumuskan dan membuat tafsiran 

tentang "belajar" diantaranya, yaitu: Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya 

perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan dengan 

berbagai bentuk, seperti dalam bentuk pengetahuan, pemahaman,sikap dan tingkah laku, ketrampilan, 

kecakapan dan kemampuan, daya  kreasi,  daya  penerimaan, dan lain-lain  yang  ada  atau  terjadi  

pada individu tersebut (Sudjana, 2004:28). Menurut Benyamin Bloom dalam Sudjana (2004:50-54) 

belajar adalah perubahan tingkah laku yang meliputi ranah kognitif (yaitu pengetahuan atau ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi), ranah afektif (yaitu penerimaan, reaksi, 

penilaian, organisasi, dan internalisasi) serta ranah psikomotorik (yaitu gerakan refleks, ketrampilan 

gerakan dasar, kemampuan perseptual atau ketepatan, gerakan-gerakan skill dan gerakan ekspresif 

dan interpretatif). 

 

Pembelajaran kooperatif merupakan sistem pembelajaran yang memberi kesempatan  kepada  siswa  

atau  anak  didik  untuk  bekerja  sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas terstruktur (Lie, 

2003:12). Dalam model pembelajaran kooperatif inisebenarnya terdapat beberapa metode yang dapat 

dipakai, yaitu metode Student Teams Achivement Division (STAD), metode Team Games Tournament 

(TGT), dan metode Jigsaw. Keseluruhan metode tersebut dalam pelaksanaan pembelajaran lebih 

banyak melibatkan siswa, sehingga peran aktif siswa dalam pembelajaran meningkat. Siswa bukan 

bertindak sebagai agen belajar saja, tetapi mereka juga dapat menemukan konsep sendiri mengenai 

materi yang diajarkan dengan saling berdiskusi bersama teman-temannya. 

 

Metode Student Teams Achivement Division (STAD) ini merupakan salah satu metode dalam 

pembelajaran kooperatif yang untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Robert-Slavin. Metode ini 

merupakan salah satu metode yang paling sederhana dalam pembelajaran kooperatif dan merupakan 

sebuah pendekatan yang baik untuk guru yang baru mulai menerapkan model pembelajaran 

kooperatif. Metode pembelajaran ini lebih menekankan berbagai ciri pembelajaran langsung, dan 

merupakan metode yang mudah untuk diterapkan dalam pembelajaran sains. 

 

Structure Exercise Methode (SEM) atau yang dapat diartikan sebagai metode latihan berstruktur 

dalam bahasa Indonesia merupakan suatu cara mengajar dengan memberikan latihan-latihan 

berstruktur terhadap materi apa yang telah dipelajari siswa sehingga memperoleh ketrampilan 

tertentu (Rusmansyah, 2000:4). Pemberian latihan dilaksanakan setelah siswa memperoleh konsep 

materi yang akan dilatihkan. Pada pelaksanaannya siswa terlebih dulu dibimbing oleh guru dengan 

memberikan soal-soal yang mudah dan setelah siswa dapat mengerjakan soal-soal tersebut, latihan 

dilanjutkan dengan pemberian soal-soal yang lebih sulit. 

 

Dewasa ini Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sedang marak dikembangkan. Penelitian Tindakan 

Kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama-sama. Tindakan tersebut diberikan oleh 
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guru atau dengan arahan dari guru yang dilakukan oleh siswa (Arikunto dkk, 2006:1). Menurut 

Hopkins dalam Zuriah (2003:88) mengartikan penelitian tindakan kelas (PTK) sebagai kegiatan yang 

dilakukan guru dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas mengajarnya ataupun teman sejawatnya. 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 1 Pamona Selatan pada bulan April-Mei dengan subyek 

penelitian adalah siswa kelas XD semester II tahun ajaran 2014/2015 dengan jumlah siswa dalam satu 

kelas yaitu 31 anak, yang terdiri dari 15 siswa putra dan 16 siswa putri. 

 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada materi hidrokarbon pokok bahasan alkana, alkena, 

dan alkuna yang terbagi menjadi dua siklus pembelajaran. Siklus I terdiri atas empat kali pertemuan 

(5 jam pelajaran) masing-masing pertemuan 1 jam pelajaran, 2 jam pelajaran, 1 jam pelajaran, dan 1 

jam pelajaran. Pertemuan pertama tanggal 12 April 2015 membahas mengenai rumus umum dan 

pemberian tata nama senyawa alkana. Pertemuan kedua tanggal 25 April 2015 membahas mengenai 

pemberian tata nama, isomer, dan sifat kimia senyawa alkana. Pertemuan ketiga tanggal 26 April 

2015 diskusi kelas mengenai senyawa alkana secara menyeluruh. Pertemuan keempat tanggal 2 Mei 

2015 yang merupakan pelaksanaan tes akhir siklus I. Rentang waktu yang cukup lama antara 

pertemuan akhir proses pembelajaran siklus I dengan pelaksanaan tes akhir siklus I disebabkan oleh 

karena adanya pelaksanaan ujian akhir sekolah (UAS) untuk siswa kelas XII. Pelaksanaan proses 

pembelajaran siklus I mengacu pada rencana pembelajaran yang telah disusun oleh  peneliti.   

 

Pada  awal  pembelajaran,  peneliti  mengingatkan  kembali  materi yang sudah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya dan memberikan motivasi kepada siswa sehingga siswa menjadi tertarik untuk 

mempelajari senyawa hidrokarbon lebih lanjut.  Selama pembelajaran peneliti memberikan latihan-

latihan soal yang harus dikerjakan oleh siswa baik secara individu maupun berkelompok. Pelaksanaan 

diskusi kelompok bertujuan agar siswa lebih banyak berinteraksi  dengan  teman  satu  kelompok  

dalam menyelesaikan  soal  yang diberikan oleh  guru  kepada  mereka,  sehingga  apabila  mereka  

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut dapat bertanya kepada teman satu kelompok. 

Namun apabila semua siswa dalam satu kelompok juga tidak dapat menyelesaikan, maka siswa 

tersebut dapat bertanya kepada guru. Pemberian latihan soal dimulai dari soal dengan tingkat 

kesulitan yang rendah ke soal dengan tingkat kesulitan tinggi. Pada akhir pembelajaran, peneliti 

membimbing siswa untuk dapat menarik kesimpulan dari apa yang telah mereka pelajari  dan  

mengadakan  evaluasi  berupa  tes  akhir  siklus  untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa 

terhadap materi yang telah diajarkan. 

 

Berdasarkan hasil tes akhir siklus I diketahui jumlah siswa yang mengalami ketuntasan belajar 

sebesar 70,97% hasil ini menunjukkan adanya peningkatan dari 38,70% sebelum diberi tindakan 

menjadi 70,79% setelah diberi tindakan dan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa 

terhadap materi yang dipelajari. Peningkatan pemahaman ini disebabkan oleh karena adanya 

keterlibatan  siswa  selama  proses pembelajaran berlangsung.  Melalui  belajar secara berkelompok, 

siswa lebih banyak berinteraksi dengan teman atau dapat dikatakan siswa terlibat secara langsung 

selama pembelajaran sehingga pengetahuan yang diperoleh siswa akan lebih lama melekat dalam 

ingatannya. Pada siklus I jumlah siswa yang mengalami ketuntasan belajar meningkat sebanyak 22 

siswa dan nilai rata-rata juga mengalami peningkatan dari 53.23 pada saat UTS semester 2 

menjadi 65,77 pada saat tes akhir siklus.  

 

Pada  siklus  II  peneliti  juga  melakukan  penilaian  terhadap  aspek  afektif maupun psikomotor 

siswa. Penilaian afektif dilakukan dengan menggunakan angket seperti siklus I sedangkan untuk 

penilaian psikomotor dilakukan dengan mengamati  siswa  saat  melakukan  percobaan  sederhana  
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untuk membuktikan adanya gas CO2 dan uap air (H2O) pada reaksi pembakaran senyawa 

hidrokarbon. Alasan percobaan hanya dilakukan sebanyak satu kali dikarenakan terbatasnya waktu 

dan peralatan. Hasil analisis penilaian afektif siklus II ini menunjukkan adanya respon yang sangat 

baik dari siswa terhadap proses pembelajaran yang dilihat dari meningkatnya jumlah siswa yang 

tuntas dalam penilaian ini yaitu sebesar 61,29% siswa mempunyai respon sangat baik, 35,48% siswa 

mempunyai respon baik dan hanya 3,23% siswa yang mempunyai respon cukup. 

 

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan, maka dapat 

diambil suatu simpulan sebagai berikut : 1).Pembelajaran dengan menggunakan kombinasi metode 

Student Teams Achivement  Division  (STAD)  dan  Structure  Exercise  Methode  (SEM) dapat 

meningkatkan ketuntasan belajar dan keaktifan siswa kelas X D  SMAN 1 Pamona Selatan; 

2).Ketuntasan  belajar  yang  dicapai  secara  klasikal siswa sebesar 87,10% dengan nilai rata-rata 

kelas 75,15; dan 3). Keaktifan belajar yang dicapai siswa secara klasikal sebesar 80%. 

 

Saran penelitian ini yaitu: 1).Bagi peneliti yang ingin menerapkan metode ini hendaknya dapat 

mengatur waktu dengan baik, sehingga tidak banyak waktu yang terbuang untuk mengkondisikan 

siswa di kelas; dan 2).Selama proses pembelajaran, guru hendaknya menggunakan cara-cara 

mengajar yang bervariatif dan menarik perhatian siswa sehingga siswa tidak merasa bosan; dan 

3).Pemberian  latihan-latihan soal kepada siswa hendaknya dilakukan secara berkelanjutan. 
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ABSTRACT 

In the implementation of learning in class III at SDN 10 Tolitoli for subjects of Natural Sciences subject of 

Energy, from 29 students, only 15 people expressed with a percentage of 51.72%, this means that the learning 

process is declared unsuccessful or unfinished. While for the subjects of Science of Natural Knowledge with the 

subject of Energy is declared successful or complete if the classical students exceed the Minimum Completion 

Standards (SKM) 70%. The results of this study are characterized by positive impact in improving students' 

understanding. Of the 29 students have reached 100% of students who succeed or exceed the Minimum 

Criterion of 70%. Compared to cycle I and cycle II, there was a gap of 31.04%. This suggests that appropriate 

methods and media can result in increased student understanding. 

Key Word: Student Understanding and Demonstration Method 

 

ABSTRAK 

Pelaksanaan pembelajaran di kelas III pada SDN 10 Tolitoli untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

pokok bahasan Energi, dari 29 orang siswa, hanya 15 orang yang dinyatakan tuntas dengan persentase 51,72 %, 

hal ini berarti proses pembelajaran dinyatakan belum berhasil atau belum tuntas. Sementara untuk mata 

pelajaran Ilmu Pengtahuan Alam  dengan  pokok bahasan Energi dinyatakan berhasil atau tuntas apabila secara 

klasikal siswa melebihi Standar Ketuntasan Minimal (SKM) 70%. Hasil penelitian ini ditandai dengan dampak 

positif dalam meningkatkan pemahaman siswa, dari 29 orang siswa telah mencapai 100% siswa yang berhasil 

atau melebihi Kriteria Ketuntasan Minimal yakni 70%. Bila dibandingkan dengan siklus I dan siklus II terjadi 

kesenjangan 31,04%. Hal ini menunjukkan bahwa metode dan media yang tepat dapat menghasilkan 

pemahaman siswa lebih meningkat. 

Kata Kunci : Pemahaman Siswa dan Metode Demonstrasi 

 

 

Berdasarkan Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional yang 

merupakan tuntutan pelaksanaan pembaharuan pendidikan yang diharapkan dapat mendukung segala 

upaya untuk memecahkan masalah pendidikan. Kemajuan pendidikan dewasa ini harus disertai 

dengan kemajuan sumber daya manusia, dalam hal ini sumber daya guru merupakan salah satu 

masalah pendidikan. Proses Belajar Mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara 

keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Guru sebagai barisan terdepan dalam 

pelaksanaan operasional di lapangan, dituntut mampu mengembangkan proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran pada khususnya. Proses belajar 
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mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar 

hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

Secara umum tugas seorang guru dalam proses belajar merupakan pemberi motivasi dan juga sebagai 

fasilitator yang dapat menciptakan kondisi belajar lebih aktif, sehingga keberhasilan belajar dapat 

tercapai sesuai tujuan yang diharapkan  Pencapaian tujuan pembelajaran akan berlangsung secara 

efektif dan efisien jika ditunjang dengan sumber-sumber belajar diluar siswa misalnya buku 

penunjang dan alat peraga. 

 

Pelaksanaan perbaikan pembelajaran yang berlangsung di sekolah ini merupakan bagian dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 10 Tolitoli Kecamatan Baolan. Sasaran 

yang ingin dicapai difokuskan pada peningkatan kemampuan profesional dalam mengatasi masalah 

yang ditemukan dalam Proses Belajar Mengajar. Dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran penulis 

mengacu kepada konsep- Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan tahapan mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Penelitian Tindakan Kelas ini penulis memilih mata pelajaran 

eksakta yakni mata pelajaran  Ilmu Pengetahuan Alam dengan pokok bahasan Organ pencernaan 

manusia di kelas III SDN 10 Tolitoli. Penelitian Tindakan Kelas ini berjudul Upaya peningkatan 

pemahaman siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan menggunakan metode 

demonstrasi pada pokok bahasan Energi di kelas III SDN 10 Tolitoli.  

 

Pelaksanaan pembelajaran di kelas III pada SDN 10 Tolitoli untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam pokok bahasan Energi, dari 29 orang siswa, hanya 15 orang yang dinyatakan tuntas dengan 

persentase 51,72 %, hal ini berarti proses pembelajaran dinyatakan belum berhasil atau belum tuntas. 

Sementara untuk mata pelajaran Ilmu Pengtahuan Alam  dengan  pokok bahasan Energi dinyatakan 

berhasil atau tuntas apabila secara klasikal siswa melebihi Standar Ketuntasan Minimal (SKM) 70%.  

 

Berdasarkan masalah di atas maka penulis atau peneliti dan teman sejawat mengidentifikasi masalah 

yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut: penguasaan siswa terhadap 

materi pelajaran sangat rendah, kurangnya minat dan motifasi siswa dalam mengikuti materi pelajaran 

dan siswa tidak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan guru. 

 

Masalah utama dalam perbaikan pembelajaran ini adalah kurangnya kreatifitas siswa dalam merespon 

setiap permasalahan pada pelajaran yang disajikan. Selain masalah utama yang tersebut di atas, 

terdapat rumusan masalah dalam perbaikan pembelajaran ini adalah : 1).Bagaimana cara 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran tentang Organ tubuh manusia dan 

hewan?; 2).Bagaimana cara meningkatkan kreatifitas siswa pada materi pelajaran tentang Alat 

pencernaan makanan pada manusia dengan menggunakan metode demonstrasi?; dan 3).Bagaimana 

cara meningkatkan respon dari siswa dalam pembelajaran melalui penggunaan metode demonstrasi ? 

 

Kegiatan belajar dan mengajar merupakan interaksi semua komponen atau unsure, yang terdapat 

dalam proses belajar mengajar dimana yang lainnya saling berhubungan (interdependent) dalam 

ikatan untuk mencapai tujuan. Komponen belajar dimaksudkan antara lain tujuan pemelajaran yang 

hendak dicapai, materi pelajaran, metode pengajaran, alat peraga pengajaran dan alat evaluasi sebagai 

alat ukur tercapai tidaknya tujuan. J.S Bruner (1966:28) dilain pihak dengan pandangan kognitifnya 

melihat bahwa belajar bukan semata merupakan unit perilaku yang pasif yang terlahir akibat stimulus, 

tetapi merupakan proses aktif dimana individu menggunakan prinsip dan hukum dan menerapkannya. 

Dengan kata lain proses belajar bukan hanya terjadi pada diri individu seperti model operant 

conditioning tetapi merupakan suatu proses dimana individu sendiri sengaja membuat hal itu terjadi 
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melalui proses menerima dan menggunakan informasi. Menurut H.C. Witherington, dalam Usman 

(1993;5) bahwa:  belajar adalah suatu perubahan dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai 

suatu pola dan reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan atau suatu pengertian. Faktor 

kecakapan, sikap, kebiasaan atau suatu pengertian adalah motivasi yang dapat menimbulkan moof 

belajar atau factor pendorong yang saling memperkuat, sehingga usahanya mencaapi tujuan tertentu 

menjadi kepuasan bagi dirinya. 

 

Istilah sumber belajar merupakan suatu istilah yang masih jarang digunakan dalam proses 

pembelajaran .Sumber belajar lebih dikenal dengan istilah sarana dan prasarana belajar .proses 

pendidikan adalah suatu aktivitas yang melibatkan berbagai komponen dalam pecapain tujuan. Proses 

pencapaian tujuan akan berjalan sebagaimana diharapkan jika adanya kesatuan sistem atau adanya 

perpaduan antara keseluruhan komponen yang terlibat dalam proses pendidikan . Suatu proses 

pendidikan siswa dilibatkan sebagai masukan (raw input) yang akan diproses melalui pendidikan 

untuk mencapai tujuan atau menghasilkan siswa yang telah memiliki kemampuan dan pengetahuan 

sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Proses pendidikan merupakan kegiatan yang serba 

kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai factor ,baik faktor siswa itu sendiri (faktor internal ) 

maupun faktor yang berasal dari luar siswa (faktor ) seperti lingkungan keluarga sekolah dan 

masyarakat. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi proses belajar siswa sehingga dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar perlu adanya bimbingan terhadap belajar siswa. 

 

Kondisi pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangakan adalah untuk menarik minat 

siswa untuk belajar. Minat merupakan suatu sifat yang relatif menetap pada diri seseorang. Minat ini 

besar sekali pengaruhnya terhadap belajar, sebab dengan minat seseorang akan melakukan sesuatu 

yang diminatinya. Sebaliknya, tanpa minat seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu. Mengingat 

pentingnya minat dalam belajar, seorang tokoh pendidikan dari Belgia yakni Ovide Decroly ( 1871 - 

1932 ), mendasarkan sistem pendidikannya pada pusat minat yang pada umumnya dimiliki oleh setiap 

orang.  Mursel dalam bukunya Successful Teaching, memberikan suatu klasifikasi yang berguna bagi 

guru memberikan pelajaran kepada siswa. Ia mengemukakan 22 macam minat yang diantaranya ialah 

bahwa anak memiliki minat terhadap belajar, dan guru sendiri hendaknya berusaha membangkitkan 

minat anak terhadap belajar. 

 

Menurut Hull(1943) Motivasi adalah dorongan untuk memenuhi atau untuk memuaskan kebutuhan 

agar tetap hidup. Dorongan inilah yang menggerakkan dan mengarahkan perhatian, perasaan dan 

perilaku atau kegiatan seseorang. Sebagai contoh kebutuhan bebas dari sakit membuat seseorang 

berobat kepada dokter.  Pengertian ini jelas sekali dipengaruhi oleh perspektif behaviorisme yang 

menjelaskan stimulus – respons sebagai factor penting dalam perilaku manusia. Perspektif ini 

dominan selama periode pertengahan 1930 sampai dengan 1950. Dalam perkembangan selanjutnya 

pengertian motivasi beralih ke perspektif kognitif.  Teori kognitif berkembang sejak tahun 1958. 

Teori ini muncul karena rasa tidak puas ketidakmampuan prinsip stimulus - respon untuk menjelaskan 

kompleksitas motivasi manusia secara memadai. 

 

Setiap kegiatan tentu akan mempunyai tujuan akhir, yang berarti usaha peningkatan prestasi belajar 

siswa melalui kegiatan belajar, maka hasilnya akan terlihat pada evaluasi hasil belajar. Apakah 

kemampuan siswa naik atau tidak, keberhasilan itu dapat dilihat dari kemampuan dalam 

menyelesaikan soal atau tugas. Kegiatan Belajar Mengajar merupakan tanggung jawab guru terhadap 

tugasnya. Oleh Karen itu hasil dari kegiatan belajar harus dapat dilihat dari hasil perolehan nilai. 

Seorang siswa dikatakan berprestasi apabila siswa tersebut berhasil dan menunjukkan kecakapan. 

Oemar Hamalik (1990:105) mengatakan bahwa Prestasi Belajar adalah hasil yang diperoleh dari 
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pantauan tingkah laku dalam proses belajar mengajar sebagai akibat dari interaksi antara guru dan 

siswa. 

 

Konsep adalah suatu abstraksi yang dapat didiskripsikan melalui definisi contoh dan bukan contoh, 

sifat-sifat atau super ordinat, sub ordinat yang dihubungkan dengan konsep-konsep yang lain 

(Widoko, 2001: 2). Menurut Rosser (Dalam Achmadi, 1996: 4) bahwa konsep adalah suatu obyek 

abstraksi yang mempunyai atribut-atribut yang sama. Menurut Hamalik (2002: 132) konsep adalah 

suatu obyek, peristiwa atau orang yang memiliki ciri-ciri umum konsep menunjuk pada “Nama” 

tertentu misalnya buku, siswa dan lain-lain. Jadi konsep adalah sesuatu yang sangat luar, yang 

menunjukkan ciri-ciri umum objek yang bersangkutan. Dari beberapa pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa konsep merupakan suatu obyek yang mewakili kelas stimulus artinya suatu 

konsep telah dipelajari. Jika yang diajar dapat menampilkan perilaku-perilaku tertentu. Oleh karena 

itu Ratna Wilis (1988) dalam bukunya Achmadi menyatakan bahwa guru yang mengadakan kegiatan 

berupa konsep hendaknya mempunyai bagian-bagian antara lain: 1) Nama konsep; 2) Atribut-atribut 

dari konsep; 3) Definisi konsep; 4) Contoh-contoh; 5) Hubungan antar konsep-prinsip. 

 

Kegiatan pembelajaran terdapat berbagai macam metode pembelajaran yang digunakan oleh guru 

dalam pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berhasil guna secara efektif dan 

efisien, seorang guru harus menguasai beberapa metode. Pelaksanaan penelitian, penulis 

menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Alasan penulis menggunakan metode 

tersebut karena PTK sudah dikenal lama dalam dunia pendidikan. Penelitian Tindakan Kelas 

merupakan suatu kegiatan ilmiah yang terdiri dari penelitian + tindakan + kelas (Iskandar, 2009:20). 

Penelitian merupakan kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan aturan metodologi 

untuk memperoleh informasi yang bermanfaat bagi peneliti, Tindakan merupakan suatu gerak 

ketiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu yang dalam penelitian berbentuk rangkaian 

siklus kegiatan, Kelas merupakan sekelompok peserta didik yang sama dan menerima pelajaran yang 

sama oleh guru. Jadi dapat disimpulkan bahwa PTK (Penelitian Tindakan Kelas) adalah suatu 

pengamatan terhadap suatu kegiatan pembelajaran berupa suatu tindakan yang sengaja dimunculkan 

dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan. 

 

Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas III SDN 10 Tolitoli yang berlokasi di Desa Bajugan 

Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli. Pelaksanaan penelitian direncanakan pada semester genap 

tahun pelajaran 2016/2017 selama 1 bulan, waktu tersebut dimulai dari tahap laporan yang dimulai 

dari dua siklus.  Subjek penelitian adalah siswa kelas III SDN 10 Tolitoli berjumlah 29 siswa yang 

terdiri 18 siswa putra dan 11 siswa putri. Memilih siswa kelas III sebagai responden dengan alasan: 

(1) Adanya variasi siswa dilihat dari status sosial, pendidikan, dan pekerjaan orang tua mereka, (2) 

Adanya masalah yang dialami siswa kelas III SDN 10 Tolitoli dalam belajar memahami konsep 

energi bunyi, (3) Dilihat dari tingkat kemampuan (prestasi) belajar mata pelajaran IPA pada semester 

satu sangat rendah.  

 

Siklus I menunjukkan bahwa 4 orang siswa memperoleh nilai 100 dengan persentase 13,79 %, 4 

orang siswa memperoleh nilai 93,33 dengan persentase 13,79 %, 4 orang siswa memperoleh nilai 

86.67 dengan persentase 13,79 %, 2 orang  siswa  memperoleh  nilai 80 dengan persentase 6,89 %, 5 

orang memperoleh nilai 73,33 dengan persentase 17,24 %, 7 orang siswa memperoleh nilai 66,67 

dengan persentase 24,13 % dan 3 orang mendapat nilai 60 dengan persentase 10,54 %. Kegiatan 

pelaksanaan perbaikan pembelajaran pada siklus I  ini sudah mengalami kemajuan mulai dari 

kreatifitas belajar siswa meningkat kegiatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan 

bagi siswa dan sudah banyak melibatkan siswa dalam pembelajaran. Dari hasil pelaksanaan 
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pembelajaran mengalami peningkatan, dari 48,27 % menjadi 68,96 %. Persentase tersebut  dinyatakan  

pembelajaran  belum  tuntas secara klasikal karena belum 70 % siswa yang mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal. Oleh karena itu peneliti dan pengamat atau guru dan teman sejawat sepakat 

untuk melaksanakan perbaikan pembelajaran siklus II.  

 

Siklus II menunjukkan bahwa pada Siklus II ini, siswa sudah banyak mengalami peningkatan atau 

sudah 100 % siswa yang dinyatakan tuntas. Dari 29 orang siswa kelass V pada Siklus II ini, 11 orang 

siswa memperoleh nilai 100 dengan persentase 37,93 %, 5 orang siswa memperoleh nilai 93,33 

dengan persentase 17,24 %, 7 orang siswa memperoleh nilai 86,67 dengan persentase 24,13 %, 5 

orang masih belum tuntas dengan perolehan nilai 80 dengan persentase 17,24 %, dan 1 orang yang 

mendapat nilai 73,33 dengan persentase 3,44  %. Dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran pada 

siklus II dengan penjelasan materi Energi dengan menggunakan metode demonstrasi. Setelah 

dilaksanakan perbaikan pembelajaran siklus II dari 29 orang siswa, semuanya dinyatakan tuntas 

dengan memperoleh persentase 100%. Dari hasil pembelajaran ini siswa aktif, inovatif, kreatif, efektif 

dan menyenangkan dalam kegiatan ini. Oleh sebab itu maka penulis dan teman sejawat sudah sepakat 

tidak perlu melaksanakan perbaikan pembelajaran pada siklus berikutnya karena dalam perbaikan 

pembelajaran dianggap tuntas berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal yakni 70%, untuk mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan materi Energi. 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi guru, siswa dan hasil analisis evaluasi postes, 

dari mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan materi Energi di kelas III SDN 10 Tolitoli dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 1).Setelah dilaksanakan perbaikan pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam dikelas III dengan pokok bahasan Energi,  pada siklus I dari 29 orang siswa hanya 68,96 % atau 

20 orang siswa yang berhasil tuntas belajar. Sedangkan pada siklus II dari 29 orang siswa telah 

mencapai 100 % siswa yang berhasil atau melebihi Kriteria Ketuntasan Minimal yakni 70%. Bila 

dibandingkan dengan siklus I dan siklus II terjadi kesenjangan 31,04  %. Hal ini menunjukkan bahwa 

metode dan media yang tepat dapat menghasilkan kreatifitas dan prestasi belajar siswa lebih 

meningkat; 2).Guru dituntut belajar terus-menerus mengikuti perubahan dan perkembangan sistem 

pembelajaran yang lebih efektif dalam mendorong siswa memahami mata pelajaran. Meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan agar mampu melaksanakan pembelajaran yang berkualitas sesuai 

kebutuhan siswa serta mempu menjawab harapan masyarakat; 3).Pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam yang menyenangkan dan efektif dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa 

maupun guru itu sendiri; 4).Penggunaan media dam metode yang tepat dapat meningkatkan 

pemahaman siswa kelas III SDN 10 Tolitoli tentang Energi pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam; dan 5). Pelaksanaan perbaikan pembelajaran melalui langkah-langkah PTK sangat bermanfaat 

bagi peningkatan kreatifitas belajar siswa. 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas beberapa hal yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran antara lain: 1).Menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan melalui penggunaan alat peraga, metode demonstrasi, penjelasan dan contoh yang 

kongkrit; 2).Guru harus berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar mampu 

menjawab tantangan dan tuntutan zaman yang melekat pada profesi guru. Guru harus mampu 

menciptakan sendiri alat peraga atau media lainnya sebagai sumber belajar; dan 3).Seharusnya ada 

kelompok Kerja Guru (KKG) agar selalu bertukar pendapat dan pengalaman serta memasyarakatkan 

PTK di kalangan guru secara terprogram. 
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APPLICATION OF LEARNING STRATEGY EXAMPLES NON 

EXAMPLES IN IMPROVING ACTIVITY AND LEARNING RESEARCH 

SCIENCE SOCIAL KNOWLEDGE STUDENTS CLASS IV SDN 1 

SUKABANJAR KEC. KOTAAGUNG TIMUR  KAB. TANGGAMUS 

LESSON YEAR 2016/2017 

 

PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN EXAMPLES NON 

EXAMPLES DALAM MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL 

BELAJAR ILMU PENGETAHUAN SOSIAL SISWA KELAS IV SDN 1 

SUKABANJAR KEC. KOTAAGUNG TIMUR KAB. TANGGAMUS 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
 

Nurlela 

SDN 1 Sukabanjar Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus 

Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

The research activity is done because the activity and the learning result of Social Sciences of class IV SDN 1 

Sukabanjar Kotaagung Timur Tanggamus is still low. The result of the research shows the increase of students' 

learning activity, that is the first cycle of the first meeting of the students that the activity is very frequent or 

very good 6.1%, the students are frequent or good activity 33,9%, student activity less 60,0%. In the second 

cycle the students were very frequent or very good activity 35.7%, the students were frequent or good activity 

41.7%, the students were less activity 22.6%, In the third cycle the students were very frequent or very good 

activity 68.7%, students whose activity is frequent or good 28.7%, students with less activity 2.6%. 

Key Word: Learning Strategy Examples Non Examples, Activities and Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Kegiatan penelitian dilakukan karena aktivitas dan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial  siswa kelas IV SDN 1 

Sukabanjar Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus masih rendah. Hasil penelitian menunjukan 

adanya peningkatan aktivitas belajar siswa, yaitu pada siklus pertama pertemuan pertama siswa yang aktivitas 

sangat sering atau sangat baik  6,1%, siswa yang aktivitas sering atau baik  33,9%, siswa yang aktivitas kurang 

60,0%. Pada siklus kedua siswa yang aktivitas sangat sering atau sangat baik  35,7%, siswa yang aktivitas 

sering atau baik  41,7%, siswa yang aktivitas kurang 22,6%, Pada siklus ketiga siswa yang aktivitas sangat 

sering atau sangat baik  68,7%, siswa yang aktivitas sering atau baik  28,7%, siswa yang aktivitas kurang 2,6%. 

Kata Kunci : Strategi Pembelajaran Examples Non Examples, Aktivitas dan Hasil Belajar 

 

 

Proses belajar mengajar merupakan aktivitas yang  dilakukan antara guru dan peserta didik  dalam 

rangka pencapaian tujuan pendidikan. Hal ini adalah suatu interaksi sosial antara guru dan peserta 

didik  yang tidak dapat dipisahkan dalam belajar mengajar, dimana pendidikan mempunyai tujuan 

untuk membentuk dan merubah tingkah laku seseorang agar menjadi lebih dewasa. Sebagaimana apa 

yang disebutkan bahwa pendidikan adalah "bantuan yang diberikan dengan sengaja kepada anak 

dalam pertumbuhan jasmani dan rohani untuk mencapai tingkat yang lebih dewasa". 
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Sekolah seharusnya mampu menjadi tempat yang dapat mencetak sumber daya manusia yang berguna 

bagi masyarakat sekitar, oleh karena itu pembelajaran yang terjadi di sekolah memang harus benar-

benar dapat mengena dalam diri peserta didik, dapat dipahami oleh peserta didik  serta dapat 

diamalkan oleh peserta didik  (contextual), sehingga apa yang didapat peserta didik  di sekolah bukan 

hanya sekedar materi yang tidak dapat diamalkan di lingkungan sekitar.  Demikian juga dengan para 

guru yang tidak dibekali dengan metodologi yang variatif dalam melaksanakan proses pembelajaran 

sehingga dalam penyampaian materi cenderung membosankan.  

 

Pikiran para guru hanya dipenuhi dengan bagaimana mengajarkan materi tersebut sehingga sesuai 

dengan kurikulum dan sedapat mungkin mengejar target sehingga materi-materi tersebut dapat selesai 

sebelum ujian akhir sekolah bahkan terkadang ada pula beberapa guru yang kurang menguasai materi. 

Mereka tidak memikirkan   apakah peserta didiknya dapat memahami apa yang dia sampaikan dan 

dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat yang notabenenya menjadi kehidupan 

nyata peserta didik. Dalam buku “Menjadi Guru Profesional”  karangan E. Mulyasa disebutkan 

“beberapa kesalahan yang sering dilakukan guru dalam mengajar diantaranya yaitu merasa paling 

pandai, mengambil jalan pintas dalam pembelajaran, dan memaksa hak peserta didik, tentunya faktor 

ini juga dapat menyebabkan gagalnya pembelajaran”. Untuk memacu kemampuan peserta didik  

dalam memahami materi Ilmu Pengetahuan Sosial, dalam proses belajar mengajar diharuskan untuk 

menggunakan berbagai metode belajar, media pembelajaran dan model pembelajaran. Adanya metode 

tersebut diharapkan apa yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik dapat membawa hasil yang 

baik. Sedangkan dalam penyampaiannya di kelas tidak hanya teori, akan tetapi harus dipraktekkan 

melalui percobaan langsung maupun tidak langsung, hal ini diharapkan keterampilan dan ingatan 

peserta didik lebih cepat dan lama. Salah satu upaya untuk mengembangkan kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik  khususnya yaitu dengan menggunakan media kartu bergambar. Kartu bergambar 

merupakan sebuah media belajar secara visual (visual learning) yang disusun sedemikian rupa untuk 

merangsang keaktifan belajar peserta didik  di kelas. Media visual dapat memperlancar pemahaman 

dan memperkuat ingatan. Namun kalau kita cermati di lapangan, khususnya mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial betapa guru-guru lebih mementingkan hasil belajar. Guru-guru belum 

menciptakan proses pembelajaran  memenuhi kriteria pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, menarik, 

dan menyenangkan, serta gembira dan berbobot (Paikem Gembrot). Dalam hal ini, guru hanya 

berceramah dan murid mendengarkan ceramah guru. 

 

Strategi pembelajaran example non example adalah metode yang menggunakan media gambar dalam 

penyampaian materi pembelajaran yang bertujuan mendorong siswa untuk belajar berfikir kritis 

dengan jalan memecahkan permasalahan-permasalahan yang terkandung dalam contoh-contoh 

gambar yang disajikan. 

 

Penggunaan strategi pembelajaran  examples non examples dengan benar sesuai dengan langkah-

langkah dalam penggunaannya diharapkan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik, karena 

peserta didik akan bersemangat dalam menerima pelajaran. 

 

Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini sebagai berikut:  apakah penerapan strategi pembelajaran 

examples non examples dapat  meningkatkan  minat  belajar  Ilmu Pengetahuan Sosial  peserta didik  

kelas IV  SD Negeri 1 Sukabanjar Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus Tahun 

Pelajaran 2016/2017? 

 

Model pembelajaran example non example adalah metode yang menggunakan media gambar dalam 

penyampaian materi pembelajaran yang bertujuan mendorong siswa untuk belajar berfikir kritis 
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dengan jalan memecahkan permasalahan-permasalahan yang terkandung dalam contoh-contoh 

gambar yang disajikan. Model pembelajaran example non example disebut example and non-

example merupakan model pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. 

Penggunaan media gambar ini disusun dan dirancang agar anak dapat menganalisis gambar tersebut 

menjadi sebuah bentuk diskripsi singkat mengenai apa yang ada di dalam gambar. Penggunaan model 

pembelajaran example non example ini lebih menekankan pada konteks analisis siswa. Biasa yang 

lebih dominan digunakan di kelas tinggi, namun dapat juga digunakan di kelas rendah dengan 

menenkankan aspek psikoligis dan tingkat perkembangan siswa kelas rendah seperti ; kemampuan 

berbahasa tulis dan lisan, kemampuan analisis ringan, dan kemampuan berinteraksi dengan siswa 

lainnya. Model pembelajaran example non examplemenggunakan gambar dapat melalui OHP, 

proyektor, ataupun yang paling sederhana adalah poster. Gambar yang kita gunakan haruslah jelas 

dan kelihatan dari jarak jauh, sehingga anak yang berada di belakang dapat juga melihat dengan jelas. 

 

Suatu kegiatan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila ada minat yang timbul karena adanya 

kebutuhan. Dengan adanya kebutuhan, maka timbullah motivasi yang disebabkan adanya minat yang 

besar terhadap sesuatu yang mengandung arti, bernilai tinggi bagi orang itu atau karena ia akan 

memenuhi kebutuhan dirinya sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan ia akan merasa senang.  

 

Ilmu Pengetahuan Sosial adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, 

adaptasi, seleksi dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-

keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Puskur (Kasim, 2008:4). 

Geografi, sejarah, dan antropologi merupakan disiplin ilmu yang memiliki keterpaduan yang tinggi. 

Pembelajaran geografi memberikan wawasan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dengan wilayah-

wilayah, sedangkan sejarah memberikan kebulatan wawasan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa 

dari berbagai periode. Antropologi meliputi studi-studi komparatif yang berkenaan dengan nilai-nilai 

kepercayaan, struktur sosial, aktivitas-aktivitas ekonomi, organisasi politik, ekspresi-ekspresi dan 

spiritual, teknologi, dan benda-benda budaya dari budaya-budaya terpilih. Ilmu ekonomi tergolong 

kedalam ilmu-ilmu tentang kebijakan pada aktivitas-aktivitas yang berkenaan dengan pembuatan 

keputusan. Sosiologi merupakan ilmu-ilmu tentang prilaku seperti konsep peran kelompok, institusi, 

proses interaksi dan kontrol sosial. Kosasi Djahiri (Yaba, 2006:5) menyatakan bahwa IPS adalah 

merupakan ilmu pengetahuan yang memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang ilmu sosial dan 

ilmu lainnya serta kemudian diolah berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan dan didaktif untuk 

dijadikan program pengajaran pada tingkat persekolahan.  

 

Pelaksanaan Perbaikan Pembelajaran bertempatan di SDN 1 Sukabanjar  Kecamatan Kotaagung 

Timur Kabupaten Tanggamus. Lama penelitian dari sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penulisan 

laporan adalah 3 bulan, yang dimulai dari bulan September, Oktober, dan November 2016. Subjek 

PTK ini adalah siswa-siswa kelas IV SDN 1 Sukabanjar  Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten 

Tanggamus Tahun Pelajaran 2016/2017 sebanyak 23 siswa.  

 

Tabel Rekapitulasi Aktivitas  Siswa dalam Pembelajaran di Setiap Siklus 

No Siklus 
Aktivitas % 

SB B K 

1 Siklus 1 6,1% 33,9% 60,0% 

2 Siklus 2 35,7% 41,7% 22,6% 

3 Siklus 3 68,7% 28,7% 2,6% 
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Data di atas menunjukkan bahwa  dari satu siklus pertama ke siklus berikutnya aktivitas siswa saat 

mengikuti  selalu mengalami kenaikan atau peningkatan, yaitu pada siklus pertama pertemuan 

pertama siswa yang aktivitas sangat sering atau sangat baik  6,1%, siswa yang aktivitas sering atau 

baik  33,9%, siswa yang aktivitas kurang 60,0%.  Pada siklus kedua siswa yang aktivitas sangat sering 

atau sangat baik  35,7%, siswa yang aktivitas sering atau baik  41,7%, siswa yang aktivitas kurang 

22,6%,  Pada siklus ketiga siswa yang aktivitas sangat sering atau sangat baik  68,7%, siswa yang 

aktivitas sering atau baik  28,7%, siswa yang aktivitas kurang 2,6%. 

 

Tabel Rekapitulasi Hasil Belajar  Siswa setelah Pembelajaran di Setiap Siklus 

 

Siklus 
Hasil Belajar % 

SB B C K 

Siklus 1 4,3% 17,4% 73,9% 4,3% 

Siklus 2 8,7% 30,4% 56,5% 4,3% 

Siklus 3 30,4% 56,5% 13,0% 0,0% 

 

Data di atas menunjukkan bahwa  dari satu siklus pertama ke siklus berikutnya hasil belajar siswa 

setelah mengikuti mengikuti   selalu mengalami kenaikan atau peningkatan, yaitu pada siklus pertama 

siswa yang sangat baik dengan persentase 4,3%, baik  17,4%, cukup 73,9% dan kurang 4,3%. Pada 

siklus kedua siswa yang sangat baik dengan persentase 8,7%, baik  30,4%, cukup 56,5% dan kurang 

4,3%.  Pada siklus ketiga siswa yang sangat baik dengan persentase 30,4%, baik  56,5%, cukup 

13,0% dan kurang 0,0%. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa penerapan strategi pembelajaran  examples non examples 

materi pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan minat 

belajar Ilmu Pengetahuan Sosial peserta didik kelas IV SD Negeri 1 Sukabanjar Kecamatan 

Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan hasil observasi juga ditemukan bahwa ada 

peningkatan minat belajar yang semula peserta didik kurang antusias dalam KBM, namun pada siklus 

kedua  ini berubah drastis hal itu terbukti dengan adanya respon positif dalam KBM, peserta didik 

terlihat lebih antusias baik secara individu dan kelompok dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan 

yang diberikan oleh guru.  Penggunaan strategi pembelajaran  examples non examples yang berangkat 

dari pengalaman keseharian anak didik ternyata terbukti  ampuh mengkondisikan mereka belajar 

dengan baik, karena peserta didik menjadi tolak ukur pertama dan utama dalam membuat desain 

pembelajaran.Temuan mengenai langkah-langkah penggunaan strategi pembelajaran  examples non 

examples pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dalam menigkatkan minat belajar peserta 

didik  dalam penelitian ini memang tidak seideal sebagaimana anjuran-anjuran teoritik misalnya 

dalam penelitian ini meskipun penggunaan strategi pembelajaran examples non examples belum 

sesuai secara sempurna sesuai anjuran-anjuran teoritiknya, namun hasil yang diharapkan sudah sesuai 

dengan harapan dan standard yang ditetapkan SD Negeri 1 Sukabanjar  Kecamatan Kotaagung Timur 

Kabupaten Tanggamus. 

 

Kesimpulan : 1).Melalui Strategi Pembelajaran Examples Non Examples dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPS yaitu pada siklus ke III siswa yang aktivitas sangat 

sering atau sangat baik  68,7%, siswa yang aktivitas sering atau baik  28,7%, siswa yang aktivitas 

kurang 2,6%; dan 2).Melalui Strategi Pembelajaran Examples Non Examples  dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS yaitu pada siklus ketiga siswa yang sangat baik dengan 

persentase 30,4%, baik  56,5%, cukup 13,0% dan kurang 0,0%. 
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Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut : 

1).Mengingat penerapan strategi pembelajaran examples non examples dapat meningkatkan minat 

belajar peserta didik, maka  guru diharapkan  menggunakan  metode ini yang  disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi  supaya pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami siswa; dan 2). Guru 

sebagai pembimbing anak di sekolah sebaiknya lebih memperhatikan terhadap anak yang minat 

belajarnya rendah supaya dapat meningkat dengan  melaksanakan perbaikan seperlunya.  

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdul, Rahmat Saleh. 2007. Media Pembelajaran. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

---------. 2003. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.   

E.Usman Efendi dan Juhaya S. 2005. Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah. Jakarta: Al Wustqa 

 Press.  

E. Mulyasa. 2006. Menjadi Guru Profesional. Bandung: Remaja Rosdakarya. 

Hudojo. 1990. Strategi Belajar Mengajar. Malang: Fakultas IKIP Malang.  

Kosasi, Djahiri. 2003. Metodologi Penelitian. Bandung: Remaja Rosda Karya.   

Lexi J. Moleong. 2003. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.  

Nursid, Sumaatmadja. 2005. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Grafika Offset. Cet. I.  

WA.Gerungan. 2007. Metode Penelitian Tindakan Kelas. Bandung: Remaja Rosdakarya. Cetakan 

 ketiga  

WS.Winkel. 2009. Model Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

 

 * Nurlela 

 * SDN 1 Sukabanjar Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus 

    Provinsi Lampung 

 

 

******* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7   │   No. 8  │    AGUSTUS 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         17 

  

IMPROVEMENT OF ACTIVITY AND LEARNING RESULTS IPS 

THROUGH LEARNING MODEL PICTURE AND PICTURE 

STUDENTS CLASS VI SDN 2 KAMPUNG KOTAAGUNG 

KEC. KOTAAGUNG TANGGAMUS LESSON YEAR 2016/2017 

 

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR MATA 

PELAJARAN IPS MELALUI MODEL PEMBELAJARAN PICTURE 

AND PICTURE SISWA KELAS VI SDN 2 KAMPUNG KOTAAGUNG 
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TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
 

Nur Pujiono 

SDN 2 Kampung Kotaagung Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus 

Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

The research  activity is done  because  the activity  and the result of learning Social Sciences of students of 

class VI SDN 2 Kampung Kotagung Tanggamus is still low. Classroom Action Research Results (PTK) showed 

that the increase in activity and learning outcomes through the model picture and picture on learning Social 

Sciences can improve the learning achievement of students class VI SDN 2 Kampung Kotaagung Kecamatan 

Kotaagung Tanggamus. This can be shown from the increased activity and learning of learners, on the activity 

of learning that is in the first cycle of students who have excellent learning outcomes 31.3%, students with good 

learning activities 37.5%, students whose learning activities are quite 29, 7% of students whose learning 

activities were less than 1.6%. On the learning outcomes are students who are very good learning outcomes 

25.0%, students with good learning outcomes 43.8%, students whose learning outcomes are quite 31.3% of 

students with less than 0.0% 

Key Word: Activities, Learning Outcomes and Learning Model Picture and Picture 

 

ABSTRAK 

Kegiatan penelitian dilakukan karena aktivitas dan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial peserta didik kelas VI 

SDN 2 Kampung Kotagung Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus masih rendah. Hasil Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) menunjukan bahwa peningkatan  aktivitas dan hasil belajar melalui  model picture and 

picture  pada  pembelajaran  Ilmu Pengetahuan Sosial dapat meningkatkan  prestasi  belajar  peserta didik  kelas  

VI  SDN 2 Kampung Kotaagung Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Hal ini dapat  ditunjukkan  dari  

adanya peningkatan aktivitas dan belajar peserta didik, pada aktivitas belajar yaitu pada siklus pertama data 

siswa yang aktivitas hasil belajar sangat baik  31,3%, siswa yang aktivitas belajar baik 37,5%, siswa yang 

aktivitas belajarnya cukup 29,7% siswa yang aktivitas belajar kurang 1,6%. Pada hasil belajar yaitu siswa yang 

hasil belajar sangat baik  25,0%, siswa yang hasil belajar baik  43,8%, siswa yang hasil belajarnya cukup 31,3% 

siswa yang hasil belajar kurang 0,0% 

Kata Kunci : Aktivitas, Hasil Belajar dan Model Pembelajaran Picture and Picture 

 

 

Ilmu Pengetahuan Sosil (IPS), sangat perlu diajarkan sejak dini pada sekolah dasar, dalam dunia 

pendidikan hampir semua mata pelajaran dapat dipelajari melalui membaca, begitupun mata pelajaran 

IPS.  Melalui membaca buku pelajaran siswa dapat memperoleh informasi, pengetahuan, pengalaman, 

cerita, kekayaan seni, serta sejarah masa lalu, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial.   
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Mata pelajaran IPS di SD, ruang lingkupnya meliputi beberapa aspek, yaitu manusia, tempat dan  

lingkungan,  sistem sosial dan budaya, perilaku ekonomi dan kesejahteraan, waktu, keberlanjutan dan 

perubahan. Oleh karena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan 

bermasyarakat yang dinamis,  

 

Jika kita cermati di lapangan, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial betapa guru-guru lebih 

mementingkan hasil belajar. Guru-guru belum menciptakan proses pembelajaran  memenuhi kriteria 

pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, menarik, dan menyenangkan, serta gembira dan berbobot 

(Paikem Gembrot). Dalam hal ini, guru hanya berceramah dan murid mendengarkan ceramah guru. 

Akibatnya pembelajaran yang demikian mengakibatkan : anak menjadi pasif, ketika saat proses 

belajar berlangsung di kelas anak suka menggangu teman,  anak suka berkelahi, tidak memperhatikan 

penjelasan guru, sering masuk keluar kelas, bahkan anak merasa bosan dan yang akhirnya hasil 

belajar anak rendah. 

 

Hal tersebut di atas pun penulis alami saat penulis mengelola pembelajaran IPS dengan metode 

Picture and Picture. Sudah saatnya paradigma pendidikan yang selama ini ada untuk diubah sehingga 

diperlukan suatu strategi pembelajaran yang dapat dijadikan jalan keluar agar proses pembelajaran 

lebih efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yaitu adanya 

internalisasi pada diri siswa tentang nilai-nilai ajaran pelajaran yang diajarkan secara mudah serta 

adanya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa tidak merasa jenuh, menjadikan 

belajar lebih bermakna dan mampu mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari.  

 

Sejauh ini para guru berpandangan bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang harus dihafal, sehingga 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial cukup disampaikan dengan ceramah sehingga pembelajaran di 

kelas selalu berpusat pada guru yang pada akhirnya hasil belajar peserta didik kurang baik.  

 

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: apakah melalui Model Picture and Picture 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas VI SDN 2 Kampung Kotaagung 

Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2016/2017? 

 

Model pembelajaran diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar. Dapat juga diartikan suatu pendekatan yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. Jadi, model pembelajaran memiliki arti yang sama dengan pendekatan, 

strategi atau metode pembelajaran. Saat ini telah banyak dikembangkan berbagai macam metode 

pembelajaran dari yang sederhana sampai model yang agak kompleks dan rumit karena memerlukan 

banyak alat bantu dalam penerapannya.  

 

Pembelajaran picture and picture adalah suatu model belajar yang menggunakan gambar dan 

dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Model pembelajaran ini mengandalkan gambar 

sebagai media dalam proses pembelajaran. Gambar-gambar ini menjadi faktor utama dalam proses  

pembelajaran, sehingga sebelum proses pembelajaran guru harus sudah  menyiapkan gambar yang 

akan ditampilkan  baik dalam bentuk kartu, atau  dalam bentuk carta dalam ukuran besar.  

 

Berdasarkan tujuan pembelajaran IPS, di atas sewajarnya guru harus mencari tahu konsep-konsep 

yang berkaitan dengan  masyarakat dan lingkungannya agar dapat menyampaikan kepada siswanya. 

Kekayaan alam Indonesia yang begitu banyak dan berlimpah ruah perlu diketahui oleh siswa agar 

dapat dimanfaatkan, dijaga, dilestarikan.     
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Menurut Gie (dikutip Florensiana, 2011) aktivitas  belajar adalah segenap rangkaian kegiatan atau 

aktivitas   secara sadar yang dilakukan sesorang yang mengakibatkan perubahan dalam dirinya, 

berupa perubahan pengetahuan atau pemahiran yang sifatnya tergantung pada banyak perubahan. 

Pengertian tersebut bahwa dengan adanya aktivitas  belajar yang dilakukan oleh siswa  akan 

mendapat perubahan dalam hasil belajar yang dicapainya. 

 

Menurut Darmansyah (2006;13) menyatakan bahwa hasil belajar adalah  hasil penilaian terhadap 

kemampuan siswa yang ditentukan dalam bentuk angka. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar adalah hasil penilaian terhadap kemampuan siswa setelah 

mengalami proses pembelajaran.   

 

Sementara itu, Cece Rahmat ( dalam Zainal Abidin, 2004;1) mengatakan bahwa hasil belajar adalah 

“Penggunaan angka pada hasil tes atau prosedur penilaian sesuai dengan aturan tertentu, atau dengan 

kata lain untuk mengetahui daya serap siswa setelah menguasai materi pelajarn yang telah diberikan.    

 

Selanjutnya Nana Sujana (1989;9) belajar didefinisikan sebagai proses interaksional dimana pribadi 

menjangkau wawasan-wawasan baru atau merubah sesuatu yang lama.  Sedangkan pearanan hasil 

belajar menurut Nasrun Harahap (dalam Zainal Abidin 2004;2) yaitu : a) Hasil belajar berperan 

memberikan informasi tentang kemajuan belajar siswa setelah mengikuti PBM dalam jangka waktu 

tertentu. b) Untuk mengetahui keberhasilan komponen-komponen pengajaran dalam rangka mencapai 

tujuan. c) Hasil belajar memberikan bahan pertimbangan apakah siswa diberikan program 

perbaikan,pengayaan atau melanjutkan pada program pengajaran berikutnya.  d) Untuk keperluan 

bimbingan dan penyuluhan bagi siswa yang mengalami kegagalan dalam suatu program bahan 

pembelajaran.  e) Untuk keperluan supervise bagi kepala sekolah dan penilik agar guru lebih 

berkompeten. f) Sebagai bahan dalam memberikan informasi kepada orangtua siswa dan sebagai 

bahan dalam mengambil berbagai keputusan dalam pengajaran. 

 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di kelas SDN 2 Kampung Kotaagung Kecamatan 

Kotaagung  Kabupaten Tanggamus. Lama penelitian adalah 3 bulan yaitu bulan Januari, februari dan 

Maret  tahun 2017. PTK ini dilaksanakan di SDN 2 Kampung Kotaagung Kecamatan 

Kotaagung  Kabupaten Tanggamus.  PTK ini terdiri dari siklus-siklus. Mata pelajaran yang menjadi 

objek penelitian adalah mata pelajaran IPS, Jumlah siswa kelas VI ada 16 anak  yang terdiri dari 7 

siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan.  

 

Data aktivitas Siswa  saat siswa mengikuti proses  pembelajaran  pada semua siklus dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

 

Tabel Rekapitulasi Aktivitas Belajar Siswa setelah Pembelajaran di Setiap Siklus 

 

Siklus 

 

Hasil Belajar % 

SB B C K 

Siklus I 3,1% 7,8% 17,2% 71,9% 

Siklus II 14,3% 27,0% 23,8% 34,9% 

Siklus III 31,3% 37,5% 29,7% 1,6% 
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Data di atas menunjukkan bahwa  dari satu siklus ke siklus dan berikutnya aktivitas belajar siswa 

selalu mengalami kenaikan atau peningkatan, yaitu pada siklus pertama siswa yang aktivitas belajar  

sangat baik 3,1%, siswa yang aktivitas belajar baik 7,8%, siswa yang  aktivitas belajarnya cukup 

17,2%, siswa yang aktivitas belajar kurang 71,9%. Pada siklus kedua siswa yang aktivitas belajar  

sangat baik 14,3%, siswa yang aktivitas belajar baik 27,0%, siswa yang aktivitas belajarnya cukup 

23,8%, siswa yang aktivitas belajar kurang 34,9%. Pada siklus ketiga  siswa yang aktivitas hasil 

belajar sangat baik  31,3%, siswa yang aktivitas belajar baik 37,5%, siswa yang aktivitas belajarnya 

cukup 29,7% siswa yang aktivitas belajar kurang 1,6%.   

 

Tabel Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa setelah Pembelajaran di Setiap Siklus 

 

Siklus 
Hasil Belajar % 

SB B C K 

Siklus I 6,3% 12,5% 12,5% 68,8% 

Siklus II 18,8% 31,3% 18,8% 31,3% 

Siklus III 25,0% 43,8% 31,3% 0,0% 

 

 

Data di atas menunjukkan bahwa  dari satu siklus ke siklus berikutnya hasil belajar siswa setelah 

mengikuti selalu mengalami kenaikan atau peningkatan, yaitu pada siklus pertama siswa yang hasil 

belajar  sangat baik  6,3%, siswa yang hasil belajar baik  12,5%, siswa yang hasil belajarnya cukup 

12,5%, siswa yang hasil belajar kurang 68,8%:  Pada siklus kedua siswa yang hasil belajar  sangat 

baik  18,8%, siswa yang hasil belajar baik  31,3%, siswa yang hasil belajarnya cukup 18,8%, siswa 

yang hasil belajar kurang 31,3%. Pada siklus ketiga siswa yang hasil belajar sangat baik  25,0%, 

siswa yang hasil belajar baik  43,8%, siswa yang hasil belajarnya cukup 31,3% siswa yang hasil 

belajar kurang 0,0%. 

 

Berdasarkan pembahasan  sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa : 1). Penggunaan model 

pembelajaran  picture  and  picture / gambar-gambar dapat meningkatkan aktivitas  belajar siswa 

kelas VI SDN 2 Kampung Kotaagung Kecamatan Kotaagung pada mata pelajaran IPS  hal ini 

dibuktikan adanya peningkatan aktivitas  pada yaitu siswa yang aktivitas hasil belajar sangat baik  

31,3%, siswa yang aktivitas belajar baik  37,5%, siswa yang aktivitas belajarnya cukup 29,7% siswa 

yang aktivitas belajar kurang 1,6%; dan 2).Penggunaan model pembelajaran picture and 

picture/gambar-gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI SDN 2 Kampung Kotaagung 

Kecamatan Kotaagung pada mata pelajaran IPS. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil 

belajar yaitu siswa yang hasil belajar sangat baik  25,0%, siswa yang hasil belajar baik  43,8%, siswa 

yang hasil belajarnya cukup 31,3% siswa yang hasil belajar kurang 0,0% 

 

Saran dalam penelitian ini yaitu: 1).Kepada rekan-rekan guru untuk lebih kreatif dalam memilih 

model pembelajaran untuk  menyampaikan materi pelajaran IPS khususnya di kelas VI; 2).Agar 

kiranya rekan-rekan guru  lebih sering melakukan PTK, untuk mengatasi  masalah-masalah yang 

ditemukan pada kegiatan belajar dengan tujuan  agar hasil belajar siswa dapat meningkat khususnya 

mata pelajaran IPS di kelas VI; dan 3).Kepada para Kepala Sekolah untuk dapat mendukung dan 

memfasilitasi guru-guru yang akan melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
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ABSTRACT 

The research activity is done because the activity and learning result of Indonesian learners class VII. E Kec. 

Kotaagung Kab. The Tanggamus is still low. The purpose of this research is to know the application of Role 

Playing method in improving learning result Indonesian Language. Classroom Action Research Results (PTK) 

showed that the improvement of learning achievement through Role Playing Learning method on learning 

Indonesian Language is based on the results of research that has been done shows that learning by using Role 

Playing Learning method can improve learners' learning outcomes. This can be shown from the increase of 

learning outcomes of learners that is, students who activity very often or very good 54.87%, students who 

frequent or good activity 36.41%, students who less activity 7.17%. Learning outcomes in the first cycle 

percentage of students who achieve mastery learning results 30.6%%. The second cycle of students equal to 

58.3%, The third cycle of students who achieve learning result completeness of 100%. 

Key Word: Activities, Learning Outcomes and Role Playing Models 

 

ABSTRAK 

Kegiatan penelitian dilakukan karena aktiviitas dan hasil belajar Bahasa Indonesia peserta didik VII. E Kec. 

Kotaagung Kab. Tanggamus masih rendah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan metode Role 

Playing dalam meningkatkan hasil belajar Bahasa indonesia. Hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

menunjukan bahwa peningkatan  prestasi  belajar  melalui  metode  Pembelajaran Role Playing  pada 

pembelajaran Bahasa Indoneisa adalah berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  menunjukkan 

bahwa  pembelajaran  dengan  menggunakan  metode  Pembelajaran Role Playing  dapat  meningkatkan  hasil  

belajar  peserta didik. Hal ini dapat  ditunjukkan  dari  adanya peningkatan hasil belajar peserta didik yaitu, 

siswa yang aktivitas sangat sering atau sangat baik  54,87%, siswa yang aktivitas sering atau baik  36,41%, 

siswa yang aktivitas kurang 7,17%. Hasil belajar pada siklus pertama prosentase siswa mencapai ketuntasan 

hasil belajar 30,6% %. Siklus kedua siswa sebesar 58,3%, dan siklus ketiga siswa yang mencapai ketuntasan 

hasil belajar sebesar 100%. 

Kata Kunci : Aktivitas, Hasil Belajar dan Model Role Playing 

 

 

Negara Indonesia terdiri dari berbagai suku yang tinggal di beberapa pulau. Negara Indonesia 

memiliki bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sangat 

penting kedudukannya dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, Bahasa Indonesia diajarkan 
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sejak kelas Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang dijadikan status sebagai bahasa persatuan 

sangat penting untuk diajarkan sejak anak-anak. Bahasa Indonesia tidak akan terlepas dari 

kebudayaan bangsa Indonesia karena bahasa Indonesia dijadikan alat berkomunikasi dengan berbagai 

suku di tanah air. Bahasa Indonesia memang diajarkan sejak anak-anak, tetapi model pengajaran yang 

baik dan benar tidak banyak dilakukan oleh seorang pengajar. Metode pengajaran bahasa Indonesia 

tidak dapat menggunakan satu metode karena bahasa Indonesia sendiri yang bersifat dinamis.  

 

Pada pembelajaran Bahasa Indonesia di tingkat sekolah dasar / madrasah ibtidaiyah sangat 

mengandalkan penggunaan metode-metode yang aplikatif dan menarik. Pembelajaran yang menarik 

akan memikat anak-anak untuk terus dan betah mempelajari Bahasa Indonesia sebagai bahasa ke-2 

setelah bahasa ibu. Apabila siswa sudah tertarik dengan pembelajaran maka akan dengan mudah 

meningkatkan prestasi siswa dalam bidang bahasa. Di sebagian siswa, pembelajaran Bahasa 

Indonesia sangat membosankan karena mereka sudah merasa bisa dan penyampaian materi yang 

kurang menarik sehingga secara tidak langsung siswa menjadi lemah dalam penangkapan materi 

tersebut.  

 

Permasalahan tersebut berkibat dengan rendahnya aktivitas dan hasil belajaran siswa. Aktivitas 

belajar rendah ditandai  dengan saat proses belajar banyak anak yang merasa bosan, anak ngantuk, 

anak tidak merespon, anak tidak bertanya. Hal itu  tentu sangat mengganggu dan tidak 

memungkinkan untuk memperoleh hasil pembelajaran yang maksimal.Penulis juga menemui kasus 

serupa ketika berada di daerah kabupaten yang terpencil sangat kurang sekali penggunaan Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. Oleh sebab itu, penulis berusaha melakukan perubahan-perubahan 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di dalam kelas. Salah satu perubahan yang dilakukan dengan 

menggunakan metode role playing .  

 

Saat pembelajaran terlaksana, dapat dilakukan dengan menggunakan metode role play sehingga 

menjadikan siswa lebih aktif. Metode role play memahami bahasa sebagai keterampilan berbicara 

secara  langsung dengan berdasarkan kehidupan siswa dalam masayarakat. Metode role playing 

sangat cocok diterapkan ketika pengajar melakukan pembelajaran berbicara dengan dibantu dengan 

kartu peran. 

 

Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut di atas, jelas bahwa guru Bahasa Indonesia  di 

SMP N 1 Kotaagung Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus dalam proses belajar mengajar 

belum menggunakan metode belajar yang bervariasi, kondisi ini berdampak terhadap perolehan 

prestasi belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Berdasarkan tabel di atas jelas bahwa masih ada 

peserta didik kelas VII.A di SMPN 1 Kotaagung Keamatan Kotaagung yang hasil belajarnya di 

bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 70 sebanyak 29 orang.  

 

Adanya fenomena di atas, maka peneliti memandang penting dalam memecahkan permasalahan yang 

terjadi dan dapat dilakukan sesuai waktu yang tersedia, hemat biaya dan daya dukung lain yang dapat 

memperlancar dalam penelitian ini.  Peneliti mengadakan penelitian tindakan kelas guna mengatasi 

masalah-masalah pada pembelajaran Bahasa Indonesia  yaitu dengan menerapkan metode Role 

Playing  mata pelajaran Bahasa Indonesia.  Penerapan  metode  tersebut  diharapkan  dapat 

berdampak terhadap peningkatan prestasi belajar peserta didik, sehingga judul penelitian adalah 

“Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Melalui Metode 

Pembelajaran Role Playing  Peserta Didik Kelas VII.A SMPN 1 Kotaagung Kecamatan Kotaagung 

Kabupaten Tanggamus ”. 
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Penelitian ini membuat sebuah rumusan masalah yaitu: apakah penggunaan metode pembelajaran 

Role Playing dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Bahasa Indonesia pada siswa kelas VII.A 

SMPN 1 Kotaagung Kecamatan Kotaagung Tahun Pelajaran 2016/2017? 

 

Pembelajaran adalah proses, cara, menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Sedangkan belajar 

adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berubah tingkah laku atau tanggapan yang 

disebabkan oleh pengalaman. (KBBI, 1996:14). Sependapat dengan pernyataan tersebut Soetomo 

(1993:68) mengemukakan bahwa belajar adalah proses pengelolaan lingkungan seseorang dengan 

sengaja dilakukan sehingga memungkinkan dia belajar untuk melakukan atau mempertunjukkan 

tingkah laku tertentu pula. Sedangkan belajar adalah suatu proses yang menyebabkan perubahan 

tingkah laku yang bukan disebabkan oleh proses pertumbuhan yang bersifat fisik, tetapi perubahan 

dalam kebiasaan, kecakapan, bertambah pengetahun, bekembang daya pikir, sikap dan lain-lain 

(Sutomo, 1993:120). Pasal 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. 

 

Pengertian belajar sudah banyak dikemukakan dalam kepustakaan. Yang dimaksud belajar yaitu 

perbuatan murid dalam bidang material, formal serta fungsional pada umumnya dan bidang 

intelektual pada khususnya. Jadi belajar merupakan hal yang pokok. Belajar merupakan suatu 

perubahan  pada  sikap  dan  tingkah  laku yang lebih baik, tetapi kemungkinan mengarah pada 

tingkah laku yang lebih buruk.  Untuk  dapat  disebut  belajar,  maka perubahan harus merupakan 

akhir dari pada periode yang cukup panjang. Berapa lama waktu itu berlangsung sulit ditentukan 

dengan pasti, tetapi perubahan itu hendaklah merupakan akhir dari suatu periode yang mungkin 

berlangsung berhari-hari,  berminggu-minggu, berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Belajar 

merupakan  suatu  proses yang tidak dapat dilihat dengan nyata proses itu terjadi dalam diri 

seserorang yang sedang mengalami belajar. Jadi yang dimaksud dengan belajar bukan tingkah laku 

yang nampak, tetapi prosesnya terjadi secara internal di dalam diri individu dalam mengusahakan 

memperoleh hubungan-hubungan baru. 

 

Sebelum dijelaskan pengertian mengenai hasil belajar, terlebih dahulu akan dikemukakan tentang 

pengertian prestasi. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai. Dengan demikian bahwa prestasi 

merupakan hasil yang telah dicapai oleh seseorang setelah melakukan sesuatu pekerjaan/aktivitas 

tertentu. Hasil belajar yang telah dicapai oleh karena itu semua individu dengan adanya belajar 

hasilnya dapat dicapai.  Setiap  individu  belajar  menginginkan  hasil yang yang sebaik mungkin. 

Oleh karena itu setiap individu harus belajar dengan sebaik-baiknya supaya prestasinya berhasil 

dengan baik. Sedang pengertian prestasi juga ada yang mengatakan prestasi adalah kemampuan. 

Kemampuan di sini berarti yang dimampui individu dalam mengerjakan sesuatu.  

 

Untuk memperoleh prestasi/hasil belajar yang baik harus dilakukan dengan baik dan pedoman cara 

yang tapat.  Setiap orang  mempunyai  cara atau  pedoman sendiri-sendiri dalam belajar. 

Pedoman/cara yang satu cocok digunakan oleh seorang siswa, tetapi mungkin kurang sesuai untuk 

anak/siswa yang lain. Hal ini disebabkan karena mempunyai perbedaan individu dalam hal 

kemampuan,  kecepatan  dan kepekaan dalam menerima materi pelajaran.  Oleh karena itu  tidaklah 

ada  suatu  petunjuk  yang  pasti  yang  harus dikerjakan oleh seorang siswa dalam melakukan 

kegiatan belajar. Tetapi faktor yang paling menentukan keberhasilan belajar adalah para siswa itu 

sendiri.  Untuk  dapat  mencapai hasil belajar yang sebaik-baiknya harus mempunyai kebiasaan 

belajar yang baik. 
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Siswa masa kini menghadapi dunia di mana terdapat pengetahun yang luas, perubahan pesat, dan 

ketidakpastian, mereka bisa mengalami kegelisahan dan bersikap defensif. Abraham Maslow 

mengajarkan kepada kita bahwa manusia memiliki dua kumpulan kekuatan atau kebutuhan yang satu 

berupaya untuk tumbuh dan yang lain condong kepada keamanan. Orang yang dihadapkan pada 

kedua kebutuhan ini akan memiliki keamanan ketimbang pertumbuhan. Kebutuhan akan rasa aman 

harus dipenuhi sebelum bisa sepenuhnya kebutuhan untuk mencapai sesuatu mengambil resiko, dan 

menggali hal-hal baru. Pertumbuhan berjalan dengan langkah-langkah kecil, menurut Maslow, dan 

“tiap langkah maju hanya dimungkin akan bila ada rasa aman, yang mana ini merupakan langkah ke 

depan dari suasana rumah yang aman menuju wilayah yang belum diketahui” (Maslow, 1968) (dalam 

Silberman, 2004:24). Salah satu cara utama untuk mendapatkan rasa aman adalah menjalin hubungan 

dengan orang lain dan menjadi bagian dari kelompok. Perasaan saling memiliki ini memungkinkan 

siswa untuk menghadapi tantangan. Ketika mereka belajar bersama teman, bukannya sendirian, 

mereka mendapatkan dukungan emosional dan intelektual yang memungkinkan mereka melampaui 

ambang pengetahun dan keterampilan mereka yang sekarang. 

 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah sejak Sekolah 

Dasar sampai Perguruan Tinggi. Mata pelajaran ini dianggap penting untuk diajarkan di 

sekolah.BSNP(2006) menjelaskan bahwa bahasa memiliki  peran sentral dalam perkembangan 

intelektual, sosial, dan emosional peserta didik  dan merupakan penunjang keberhasilan  dalam 

mempelajari semua bidang study.  Mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang 

diajarkan di sekolah sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Mata pelajaran ini dianggap 

penting  untuk  diajarkan  di sekolah.. 

 

Aktivitas belajar adalah proses perubahan prilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan 

kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun 

sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Kegiatan belajar mengajar seperti 

mengorganisasi pengalaman belajar, mengolah kegiatan belajar mengajar, menilai proses dan hasil 

belajar,  kesemuanya termasuk dalam cakupan tanggung jawab guru.  Jadi, hakikatnya belajar adalah 

perubahan. Selain itu aktivitas belajar adalah suatu kondisi yang dengan sengaja diciptakan. Gurulah 

yang menciptakannya guna membelajarkan anak didik. Guru yang mengajar dan anak didik yang 

belajar. Perbaduan dari kedua unsur manusiawi ini lahirlah interaksi edukatif dengan memanfaatkan 

bahan sebagai mediumnya. Di sana semua komponen pengajaran diperankan secara optimal guna 

mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelum pengajaran dilaksanakan. 

 

Role playing atau bermain peran adalah sejenis permainan gerak yang didalamnya ada tujuan, aturan 

dan sekaligus melibatkan unsur senang (Jill Hadfield, 1986).  Dalam role playing murid dikondisikan 

pada situasi tertentu di luar kelas, meskipun saat itu pembelajaran terjadi di dalam kelas. Selain itu, 

role playing sering kali dimaksudkan sebagai suatu bentuk aktivitas dimana pembelajar 

membayangkan dirinya seolah-olah berada di luar kelas dan memainkan peran orang lain (Basri 

Syamsu, 2000). 

 

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kotaagung Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. 

Karakter siswanya terdiri dari beragam latar belakang baik latar belakang ekonomi maupun latar 

belakang suku dan budaya.  Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat 

penelitian ini dilangsungkan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari s/d Maret Tahun 2017. 
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Tabel Rekapitulasi Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus Pertama 

 

KKM Rentang Jumlah Siswa Sebutan % 

82 80 -100 11 Sangat baik 30,6% 

82 70 – 79 7 Baik 19,4% 

82 60 – 69 7 Cukup 19,4% 

82 0 – 59 14 Kurang 30,6% 

 Jumlah 39  100,0% 

 

Tabel Rekapitulasi Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus Kedua 

 

KKM Rentang Jumlah Siswa Sebutan % 

82 80 -100 21 Sangat baik 58,3% 

82 70 – 79 9 Baik 25,0% 

82 60 – 69 6 Cukup 16,7% 

82 0 – 59 0 Kurang 0,0% 

 Jumlah 36  100,0% 

 

Tabel Rekapitulasi Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus Ketiga 

 

KKM Rentang Jumlah Siswa Sebutan % 

82 80 -100 39 Sangat baik 100% 

82 70 – 79 0 Baik 0,0% 

82 60 – 69 0 Cukup 0,0% 

82 0 – 59 0 Kurang 0,0% 

 Jumlah 39  100,0% 

 

Tabel menunjukkan data  bahwa  dari siklus I sampai pada siklus berikutnya,  hasil belajar siswa 

selalu mengalami kenaikan atau peningkatan, dimana pada siklus pertama prosentase siswa yang 

mencapai ketuntasan hasil belajar 30,6% %. Pada siklus kedua siswa yang mencapai ketuntasan hasil 

belajar sebesar 58,3%, dan siklus ketiga siswa yang mencapai ketuntasan hasil belajar sebesar 100%. 

 

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu: 1).Aktivitas siswa saat mengikuti pembelajaran  selalu 

mengalami kenaikan atau peningkatan, yaitu pada siklus pertama siswa yang sangat baik aktivitasnya 

terlihat 6,1%. Siswa yang baik aktivitasnya 47,8% dan siswa yang kurang aktivitasnya 46,1%. Pada 

siklus kedua siswa yang sangat baik aktivitasnya terlihat 30,0%  Siswa yang baik aktivitasnya 67,8% 

dan siswa yang kurang aktivitasnya 2,2%. Pada siklus ketiga siswa yang sangat baik aktivitasnya 

terlihat 52,8%. Siswa yang baik aktivitasnya 45,0% dan siswa yang kurang aktivitasnya 2,2%; dan 

2).Hasil belajar siswa selalu mengalami kenaikan atau peningkatan, dimana pada siklus pertama 

prosentase siswa yang mencapai ketuntasan yaitu pada siklus pertama prosentase siswa yang 

mencapai ketuntasan hasil belajar 30,6% %. Siklus kedua siswa yang mencapai ketuntasan hasil 

belajar sebesar 58,3%, dan siklus ketiga siswa yang mencapai ketuntasan hasil belajar sebesar 100%. 

 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses belajar mengajar Bahasa 

Indonesia lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang optimal bagi siswa, maka disampaikan saran 

sebagai berikut: 1).Untuk melaksanakan model Role Playing memerlukan persiapan yang cukup 
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matang, sehingga guru harus mampu menentukan atau memilih topik yang benar-benar bisa 

diterapkan dengan model pengajaram Role Playing dalam proses belajar mengajar sehingga diperoleh 

hasil yang optimal; 2).Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa, guru hendaknya lebih 

sering melatih siswa dengan berbagai metode pengajaran, walau dalam taraf yang sederhana,  dimana 

siswa nantinya dapat menemukan pengetahun baru, memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga 

siswa berhasil atau mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya; 3).Perlu adanya 

penelitian yang lebih lanjut, karena hasil penelitian ini hanya dilakukan di SMPN 1 Kotaagung 

Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus TP.2016/2017; dan 4).Untuk penelitian yang serupa 

hendaknya dilakukan perbaikan-perbaikan agar diperoleh hasil yang lebih baik. 
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ABSTRACT 

Research activities conducted because the activities and learning outcomes Social Sciences learner class VII.B 

SMPN 1 Kotaagung Tanggamus is still low.Tempat this research in SMP 1 Kotaagung in Class VII.B. 

Classroom Action Research Result (PTK) showed that the application of scramble model by Social Science 

subject teachers in class VII.B in SMPN 1 Kotaagung Tanggamus can improve the activities and learning 

outcomes of learners, this can be seen from the indication of improvement in each cycle, the data show from one 

cycle to the next cycle there is an increase in activity levels and student learning outcomes is on the cycle in the 

first cycle of the first meeting of students who are very good activity 2.0%, good students 17.3%, students with 

less activity 18.7% In the second cycle of students whose activity is very frequent or very good 18.0%, students 

whose activity is frequent or good 25.3%, students whose activity is less 35.3%: In the third cycle the students 

are very good activity 38, 0%, students with frequent or good activity 40.0%, students with less activity 0.7% 

Key Word: Scramble Learning Model, Activity and Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Kegiatan  penelitian dilakukan  karena  aktivitas  dan  hasil  belajar  Ilmu Pengetahuan Sosial peserta didik  

kelas VII.B SMPN 1 Kotaagung Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus masih rendah. Tempat 

penelitian ini di SMPN 1 Kotaagung di kelas VII.B.  Hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menunjukkan 

bahwa penerapan model scramble oleh guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada kelas VII.B di  

SMPN 1 Kotaagung Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar peserta didik, hal ini  dapat dilihat dari indikasi peningkatan pada setiap siklus, data menunjukkan dari 

satu siklus ke siklus berikutnya terjadi kenaikan tingkat aktivitas dan hasil belajar siswa yaitu pada siklus pada 

siklus pertama pertemuan pertama siswa yang aktivitas sangat baik  2,0%, siswa yang baik 17,3%, siswa yang 

aktivitas kurang 18,7%.  Pada siklus kedua siswa yang aktivitas sangat sering atau sangat baik  18,0%, siswa 

yang aktivitas sering atau baik  25,3%, siswa yang aktivitas kurang 35,3%: Pada siklus ketiga siswa yang 

aktivitas sangat baik  38,0%, siswa yang aktivitas sering atau baik  40,0%, siswa yang aktivitas kurang 0,7%   

Kata Kunci : Model Pembelajaran Scramble, Aktivitas dan Hasil Belajar 

 

 

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang 
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demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan 

kesempatan pendidikan. Diwujudkan dalam program wajib belajar 9 tahun. Peningkatan mutu 

pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kwalitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olahhati, 

olah pikir, olah rasa dan olahraga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. 

Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis 

sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinam bungan. 

Peraturan pemerintah memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan standar nasional 

pendidikan yaitu standar isi. Standar isi mencakup kerangka dasar dan struktur kurikulum yang 

merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan.  

 

Pendidikan dasar  menengah pertama (SMP) merupakan  kelanjutan dari sekolah dasar (SD), ditingkat 

inilah pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial  disajikan lebih sulit dari pembelajaran sebelumnya. Hal 

inilah yang membuat siswa berfikir bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial  adalah pelajaran yang dianggap 

sulit, dan tidak menarik, namun yang sebenarnya tidaklah demikian, karena selama ini penyajian 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial  dikelas kurang mendukung untuk terciptanya pembelajaran 

yang menarik, diantaranya penyajian pembelajaran dilaksanakan secara klasik dan monoton, hanya 

bertumpu atau berpusat pada guru, siswa hanya mendengarkan dan mencatat. Kejadian seperti inilah 

yang membuat siswa bosan, mengantuk dan tidak focus, artinya  guru belum sepenuhnya 

mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki oleh siswa,diantaranya belum menggunakan metode atau 

model pembelajaran yang tepat. Hal ini terlihat dari hasil penilaian yang dilakukan pada akhir 

pembelajaran. KKM untuk pokok bahasan ini ≥ 82. Tercatat hanya 33,4% siswa dari jumlah 27 siswa 

yang memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan KKM, tergambar pada tabel berikut : 

 

Tabel Daftar Nilai Tes Akhir Pembelajaran Siswa Kelas VII.B 

 

Nilai Kriteria Jumlah Siswa Persentase 

≥ 82 Tuntas 10 33,4% 

< 82 Tidak Tuntas 20 66,6% 

Jumlah 30 100% 

 

Berdasarkan data di atas bahwa hasil belajar siswa belum dapat dikatakan berhasil atau masih 

tergolong rendah, diduga penyebabnya adalah masih kurang tertariknya siswa pada penyajian atau 

proses pembelajaran yang terlaksana dikelas. Oleh karena itu guru harus mempunyai kemampuan 

khusus untuk dapat menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan diantaranya mengajar 

menggunakan media, membiasakan penggunaan metode mengajar kooperatif learning dengan 

berbagai tipe pembelajaran yang sesuai dengan topik yang akan diajarkan, hal yang demikian dapat 

membuat  siswa  terlibat  aktif,  penuh  perhatian dan fokus pada saat  pembelajaran. Tipe 

pembelajaran yang bervariasi membuat siswa berperan aktif dan tidak merasa bosan untuk belajar, 

khususnya mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial  dan hal itu akan dapat meningkatkan kegiatan 

dan  hasil belajar siswa. 

 

Model pembelajaran kooperatif mempunyai banyak tipe yang bervariasi dalam pelaksanaannya, 

sehingga banyak pilihan tipe yang dapat dipergunakan oleh guru untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran dan aktivitas serta kreatifitas berfikir siswa. Peneliti memilih tipe pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial  yang sesuai dengan pokok bahasan yang diajarkan dikelas VII. B yaitu model 

pembelajaran tipe scramble. Model pembelajaran ini menyajikan permainan dalam kelompok yang 

dibentuk dan dapat membuat semua siswa yang tergabung dalam kelompoknya, masing-masing lebih 

aktif menyelesaikan permasalahan dan menyesuaikan  jawaban yang tersedia dari pertanyaan atau 
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soal-soal yang didiskusikan, selain itu model belajar tipe scramble dapat menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan karna semua siswa merasa terlibat untuk mencari pasangan atau 

jawaban yang tepat dari tugas yang sedang dikerjakan sehingga dapat menghilangkan kejenuhan 

ketika belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. Hal ini berarti model pembelajaran tipe scramble dapat 

meningkatkan pemahaman siswa tentang materi pelajaran yang disajikan oleh guru. 

 

Dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu: apakah melalui Penerapan Model 

Pembelajaran kooperatif tipe Scramble dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Mata Pelajaran 

IPS siswa kelas  VII.B SMPN 1  Kotaagung Kabupaten Tanggamus  Tahun pelajaran 2016-2017? 

 

Metode mengajar merupakan salah satu komponen yang harus digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran karena untuk mencapai tujuan pembelajaran maupun dalam upaya membentuk 

kemampuan siswa  perlu  adanya  suatu  metode  atau cara mengajar yang efektif.  Metode merupakan 

salah satu yang dapat dijadikan alternatif sebagai strategi pembelajaran. Dengan memanfaatkan 

metode yang tepat, pembelajaran akan lebih menarik, memotivasi siswa, dan sekaligus memberikan 

hasil yang diharapkan. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran, agar 

pembelajaran mencapai target yang dietntukan. Beberapa strategi tersebut antara lain penggunaan 

media pembelajaran yang relevan dan tepat, pengelolaan pola interaksi yang tepat dan  menarik, serta 

penggunaan metode yang tepat. Masing-masing strategi memiliki keunikan sendiri, sehingga tidak 

semua strategi dapat diterapkan dalam setiap kondisi.   

 

Hasil  belajar merupakan salah satu tolak ukur untuk memahami tingkat keberhasilan seorang siswa 

dalam kegiatan proses belajar-mengajar yang diikutinya di sekolah. Dengan demikian, hasil  belajar 

seorang  siswa  dapat ditandai dari hasil belajar dalam batas ranking tertentu. Batasan ranking 

tersebut, dapat dijadikan ukuran penentuan keberhasilan siswa setelah mengikuti proses pendidikan di 

sekolah. Misalnya, naik kelas, tidak naik kelas atau ketamatan siswa dapat ditentukan dari hasil 

belajarnya. Sadirman (2000:28) berpendapat bahwa “Belajar diartikan sebagai rangkaian kegiatan, 

jiwa raga, psikosifik menuju pada perkembangan pribadi manusia seutuhnya yang menyangkut unsur 

cipta, rasa, karsa, ranah kognitif. Dan psikomotorik”. Lebih lanjut Sadirman (2000:29) menjabarkan, 

bahwa aktivitas dari belajar secara rinci dan memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu perkembangan 

pribadi seutuhnya. Hal ini senada dengan pendapat Slameto (1991-27) bahwa “Belajar sebagai proses 

dari usaha yang dilakukan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah lakunya yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalaman itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. 

 

Aktivitas belajar adalah “proses perubahan prilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan 

kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun 

sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Kegiatan belajar mengajar seperti 

mengorganisasi pengalaman belajar, mengolah kegiatan belajar mengajar, menilai proses dan hasil 

belajar, kesemuanya termasuk dalam cakupan tanggung jawab guru. Jadi, hakikatnya belajar adalah 

perubahan”. Selain itu aktivitas belajar adalah suatu kondisi yang dengan sengaja diciptakan. Gurulah 

yang menciptakannya guna membelajarkan anak didik. Guru yang mengajar dan anak didik yang 

belajar. Perbaduan dari kedua unsur manusiawi ini lahirlah interaksi edukatif dengan memanfaatkan 

bahan sebagai mediumnya. Di sana semua komponen pengajaran diperankan secara optimal guna 

mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelum pengajaran dilaksanakan”.  

 

Ilmu Pengetahuan Sosial adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, 

adaptasi, seleksi dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-

keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Puskur (Kasim, 2008:4). 
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Geografi, sejarah, dan antropologi merupakan disiplin ilmu yang memiliki keterpaduan yang tinggi. 

Pembelajaran geografi memberikan wawasan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dengan wilayah-

wilayah, sedangkan sejarah memberikan kebulatan wawasan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa 

dari berbagai priode. Antropologi meliputi studi-studi komparatif yang berkenaan dengan nilai-nilai 

kepercayaan, struktur sosial, aktivitas-aktivitas ekonomi, organisasi politik, ekspresi-ekspresi dan 

spiritual, teknologi, dan benda-benda budaya dari budaya-budaya terpilih. Ilmu ekonomi tergolong 

kedalam ilmu-ilmu tentang kebijakan pada aktivitas-aktivitas yang berkenaan dengan pembuatan 

keputusan. Sosiologi merupakan ilmu-ilmu tentang prilaku seperti konsep peran kelompok, institusi, 

proses interaksi dan kontrol sosial. Kosasi Djahiri (Yaba, 2006:5) menyatakan bahwa IPS adalah 

merupakan ilmu pengetahuan yang memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang ilmu sosial dan 

ilmu lainnya serta kemudian diolah berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan dan didaktif untuk 

dijadikan program pengajaran pada tingkat persekolahan.  

 

Ilmu pengetahuan sosial merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, 

sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya (Trianto, 2010: 171). Senada dengan pendapat 

Trianto dan Wahyudi (2002) mengungkapkan bahwa di sekolah dasar ilmu pengetahuan sosial 

merupakan paduan dari sejumlah pengetahuan sosial seperti lingkungan sosial, geografi, ekonomi, 

pemerintah, dan sejarah. Pembelajaran IPS di SD mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. (Depdiknas, 2006) Berdasarkan dari  pendapat para ahli 

diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ilmu pengetahuan sosial merupakan hasil integrasi dari 

sejumlah  berbagai cabang ilmu sosial kehidupan yang menelaah dan mengkaji problematika yang 

terjadi di masyarakat. Problematika yang terjadi di masyarakat sebagai isi dari pembelajaran IPS 

terjadi karena dipengaruhi oleh globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

komunikasi.  

  

Menurut Nana Sujana (2008 : 76), model mengajar adalah cara yang digunakan guru dalam 

mengadakan  hubungan  dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Metode dapat berarti 

cara ilmiah, jalan, prosedur ilmiah, dengan istilah lain metode yaitu cara yang dianggap efisien yang 

dipergunakan guru untuk menyampaikan mata pelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai 

dengan efektif (Rodhiyah:2006) Berdasarkan penjelasan para ahli dapat dikatakan bahwa Model 

pengajaran merupakan cara yang dilaksanakan guru dalam proses belajar mengajar agar tujuan 

pembelajaran tercapai secara optimal. Pembelajaran kooperatif (Cooperatif Learning) adalah salah 

satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham konstruktif. Merupakan strategi belajar dengan 

sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda.Dalam 

menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerjasama dan 

saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar 

dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan 

pelajaran.Pembelajaran kooperatif mempunyai tujuan dan tanggungjawab bersama, berdasarkan hal 

tersebut belajar berkelompok secara kooperatif, siswa dilatih dan dibiasakan untuk saling berbagi 

(sharing) pengetahuan,pengalaman,tugas dan tanggung jawab. Saling membantu dan berlatih 

berinteraksi, komunikasi dan sosialisasi dan menghargai orang lain, belajar menyadari kekurangan 

dan kelebihan dari masing-masing, karena kooperatif cermin dari hidup bermasyarakat. 

 

Tempat pelaksanaan penelitian  di kelas VII.B Sekolah Menengah Pertama Negeri 1  Kotaagung 

Kabupaten Tanggamus. Waktu yang digunakan adalah hari efektif sekolah pada tahun pelajaran 

2016/2017, di mulai dari bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2017. 
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Data aktivitas Siswa  saat siswa mengikuti proses  pembelajaran  pada semua siklus dapat dilihat pada 

tabel berikut, 

 

Tabel Rekapitulasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran di Setiap Siklus 

 

No 

 

Siklus 

 

Aktivitas % 

SB B C K 

1 Siklus 1 2,0% 17,3% 18,7% 62,0% 

2 Siklus 2 18,0% 25,3% 35,3% 21,3% 

3 Siklus 3 38,0% 40,0% 21,3% 0,7% 

 

Data di atas menunjukkan bahwa  dari satu siklus dan pertemuan pertama ke siklus berikutnya 

aktivitas siswa selalu mengalami kenaikan atau peningkatan, yaitu pada siklus pertama pertemuan 

pertama siswa yang aktivitas sangat baik  2,0%, siswa yang baik  17,3%, siswa yang aktivitas kurang 

18,7%  Pada siklus kedua siswa yang aktivitas sangat sering atau sangat baik  18,0%, siswa yang 

aktivitas sering atau baik  25,3%, siswa yang aktivitas kurang 35,3%: Pada siklus ketiga siswa yang 

aktivitas sangat baik  38,0%, siswa yang aktivitas sering atau baik  40,0%, siswa yang aktivitas 

kurang 0,7%  . 

 

Tabel Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran di Setiap Siklus 

 

No Siklus 
Aktivitas % 

SB B C K 

1 Siklus 1 33,3% 13,3% 13,3% 40,0% 

2 Siklus 2 53,3% 6,7% 36,7% 3,3% 

3 Siklus 3 100% 0% 0% 0% 

 

Data di atas menunjukkan bahwa  dari satu siklus dan pertemuan pertama ke siklus berikutnya 

aktivitas siswa selalu mengalami kenaikan atau peningkatan, yaitu pada siklus pertama siswa yang 

hasil belajarnya  sangat baik  33,3%, siswa yang baik  13,3%, siswa yang cukup  13,3%, siswa yang 

aktivitas kurang 40,0%. Pada siklus kedua siswa yang hasil belajarnya  sangat baik  53,3%, siswa 

yang baik  6,7%, siswa yang cukup  36,7%, siswa yang aktivitas kurang 3,3%. Pada siklus ketiga 

siswa yang hasil belajarnya  sangat baik  100%, siswa yang baik  6,7%, siswa yang cukup  36,7%, 

siswa yang aktivitas kurang 3,3%. 

 

Pada siklus kedua siswa yang aktivitas sangat sering atau sangat baik  18,0%, siswa yang aktivitas 

sering atau baik  25,3%, siswa yang aktivitas kurang 35,3%: Pada siklus ketiga siswa yang aktivitas 

sangat baik  100,0%, siswa yang aktivitas baik  0%, siswa yang aktivitas cukup 0% . siswa yang 

aktivitas kurang 0%. 

 

Berdasarkan hasil penelitian tampak bahwa penerapan strategi Kooperatif Tipe Scramble  mempunyai 

kelebihan yang sangat jelas, yaitu situasi belajar mengajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan, 

siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang ada. Hal ini dapat mendorong 

siswa untuk berfikir dan bekerja atas inisiatif sendiri yang dilakukan dalam kelompok, siswa juga 

memiliki konsentrasi yang lebih baik dari pada siswa hanya menerima materi pelajaran dengan 

mendengarkan ceramah saja. Dengan demikian pengajaran berubah menjadi penbelajaran berpusat 

pada siswa yang semula dari pembelajaran yang berpusat dari guru. Secara  teoritis  penerapan 
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strategi Kooperatif Tipe Scramble  ini lebih menekankan pada kemampuan siswa dalam membangun 

pengetahuan dan kemudian menyimpulkan jawaban menjadi pengetahuan yang baru. Fakta-fakta 

yang konkrit dapat ditemui siswa selama mereka mengkonstruksi pemahaman mereka dengan cara 

berdiskusi dengan teman dalam kelompok, sehingga melalui penerapan strategi Kooperatif Tipe 

Scramble ini siswa lebih mudah untuk membangun pemahaman suatu materi pelajaran dalam 

kegiatan belajar mengajar. Siswa dibimbing untuk menemukan pengetahuan baru dengan cara belajar 

dalam kelompok, sehingga mereka menjadi paham tentang materi Ilmu Pengetahuan Sosial. Adanya  

cara ini siswa dituntut kemampuannya untuk menemukan pengetahuan baru tersebut, sehingga 

terciptalah pemahaman siswa tentang Ilmu Pengetahuan Sosial  yang sedang dipelajarinya dengan 

baik. 

 

Pembahasan  penelitian yang dilakukan diperoleh data bahwa : 1).Penerapan metode  Kooperatif Tipe 

Scramble pada kelas VII.B di SMPN 1 Kotaagung Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus 

dapat  meningkatkan  aktivitas belajar peserta didik, yaitu siswa yang aktivitas sangat baik  100,0%, 

siswa yang aktivitas baik  0%, siswa yang aktivitas cukup 0% . siswa yang aktivitas kurang 0%; 

2).Penerapan metode  Kooperatif Tipe Scramble pada kelas VII.B di SMPN 1 Kotaagung Kecamatan 

Kotaagung Kabupaten Tanggamus dapat  meningkatkan hasil  belajar  peserta didik.   

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang perlu disampaikan adalah  sebagai berikut : 1).Bagi 

kepala sekolah hendaknya kepala sekolah dapat mengembangkan beberapa pendekatan guna 

meningkatkan proses belajar mengajar di SMP PGRI  Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten 

Tanggamus dan memberikan fasilitas bagi guru yang mengembangkan pendekatan-pendekatan 

tersebut; 2).Bagi guru hendaknya guru tidak menggunakan metode yang monoton, akan tetapi guru 

harus mampu menggunakan metode-metode yang lebih bervariasi agar siswa tidak jenuh dengan 

materi yang diajarkan. Saat mengajarkan materi hendaknya siswa diberi kesempatan untuk 

menemukan pengalaman sendiri. Pelaksanaan pembelajaran, hendaknya berpusat pada siswa bukan 

pada guru. Pendekatan metode Kooperatif Tipe Scramble dapat diterapkan sebagai upaya 

meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial; dan 3).Bagi siswa hendaknya siswa lebih aktif 

dan mandiri dalam kegiatan pembelajaran, tidak hanya pasif menunggu informasi dari guru 

melainkan berusaha memperoleh pengalaman sendiri dengan cara berdiskusi dengan teman dalam 

kelompok. Selain itu hendaknya siswa lebih meningkatkan kerjasama dan komunikasi yang baik 

dalam kelompok untuk memperoleh pendapat tentang pengalaman yang telah diperoleh. 
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SDN 2 Pasar Madang  Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus 

Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

Research activities conducted because the results of learning mathematics students class V SDN 2 Pasar 

Madang Kotaagung Tanggamus is still low. The purpose of this study is to know the use of training methods 

and media realia in improving the activity and the results of learning mathematics.  This research is conducted 

in the form of cycles. The cycles used for 3 cycles are implemented during three months ie January, February, 

and March 2017. Classroom Action Research Results (PTK) showed that the use of training methods and media 

realia can increase the activity and learning outcomes of mathematics class V SDN 2 Pasar Madang 

Kotaagung Tanggamus, this can be seen from the increase in activity in each cycle that is cycle I percentage 

category very good 0,0%, good 15,2%, enough 42,4%, and less 42,4%. cycle II the percentage of category is 

very good 9,1%, good 45,5%, enough 42,4%, and less 3,0%. cycle III the percentage of very good category 

30.3%, good 66.7%, quite 3.0%, and less 0.0%. 

Key Word: Activities, Learning Outcomes,  Exercise Methods and Realia Media 

 

ABSTRAK 

Kegiatan penelitian dilakukan karena hasil belajar matematika peserta didik kelas V SDN 2 Pasar Madang 

Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus masih rendah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 

Penggunaan metode latihan dan media realia dalam meningkatkan aktivitas  dan hasil belajar matematika. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk siklus. Siklus yang digunakan  sebanyak 3 siklus yang dilaksanakan 

selama tiga bulan yaitu bulan Januari, Februari, dan Maret 2017. Hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

menunjukan bahwa penggunaan metode latihan dan media realia dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

matematika peserta didik kelas V SDN 2 Pasar Madang Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, hal ini 

dapat dilihat dari adanya peningkatan aktivitas  pada setiap siklus yaitu siklus I persentase kategori sangat baik 

0,0%, baik 15,2%, cukup 42,4%, dan kurang 42,4%. siklus II persentase kategori sangat baik 9,1%, baik 45,5%, 

cukup 42,4%, dan kurang 3,0%. siklus III persentase kategori sangat baik 30,3%, baik 66,7%, cukup 3,0%, dan 

kurang 0,0%. 

Kata Kunci : Aktivitas, Hasil Belajar, Metode Latihan dan Media Realia 

 

 

Setiap orang dalam hidup membutuhkan pendidikan, karena kualitas kehidupan suatu bangsa sangat 

ditentukan oleh faktor pendidikan. Peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan kehidupan 

yang cerdas, damai, terbuka, dan demokratis. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) 

tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) dan Standar Kelulusan (SKL) merumuskan bahwa pendidikan 
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nasional didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi 

siswa 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. 

 

Aripiyah (2006: 2) mengungkapkan, di Sekolah Dasar (SD) pembelajaran matematika masih saja 

dianggap sebagai pelajaran yang menakutkan dan tidak menarik. Hal ini dikarenakan proses 

pembelajaran yang dianggap oleh sebagian siswa masih kurang menyenangkan dan perlu adanya 

perbaikan sesuai dengan yang diharapkan dalam KTSP. 

 

Kurangnya minat siswa mempengaruhi penguasaan siswa terhadap mata pelajaran matematika. 

Kurangnya minat siswa saat proses pembelajaran dapat membuat siswa tidak fokus, cenderung 

bermain dengan teman, atau bahkan mengantuk. Guru dalam proses belajar mengajar hendaknya 

dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan sehingga pembelajaran menjadi 

lebih menarik dan tujuan pembelajaran yang diharapkan pun tercapai.Untuk menarik perhatian siswa 

sehingga lebih fokus, dalam pembelajaran guru dapat menggunakan metode, model, atau media. 

 

Salah satu cara yang digunakan peneliti untuk membuat proses pembelajaran lebih menarik adalah 

menggunakan suatu metode pembelajaran. Kamus besarbahasa Indonesia (2001: 740) mengartikan 

bahwa metode merupakan cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar 

tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Secara umum, metode dapat diartikan sebagai suatu cara 

atau prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu.Penggunaan metode pembelajaran yang 

tepat akan menentukan keberhasilan kegiatan pembelajaran. Karena itu perlu adanya suatu inovasi 

untuk membantu siswa dalam memahami konsep-konsep abstrak dalam pembelajaran matematika. 

Peneliti pun memilih metode latihan untuk membantu siswa dalam memahami materi yang dipelajari. 

 

Tidak hanya menggunakan sebuah metode dalam proses pembelajarannya, peneliti juga 

menggunakan sebuah media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dapat lebih membantu 

dalam menyampaikan materi pelajaran dan menarik perhatian siswa. Seperti yang diungkapkan 

Sardiman (2006: 6) media berperan sebagai perangsang belajar dan dapat menumbuhkan motivasi 

belajar sehingga siswa tidak menjadi bosan dalam mencapai tujuan-tujuan belajar.Media 

pembelajaran yang digunakan peneliti adalah media realia. 

 

Dari hasil pengamatan guru di SDN 2 Pasar Madang Kecamatan Kotaagung Kab. Tanggamus 

terhadap mata pelajaran matematika diketahui bahwa hasil belajar matematika siswa di sekolah 

tersebut khususnya di kelas V tergolong rendah. Dan hal tersebut menyebabkan kurangnya 

pemahaman siswa terhadap suatu materi ajar. Hal ini dapat dilihat dari hasil tes akhir pembelajaran 

mata pelajaran Matematika dengan Kompetensi Dasar ”Membandingkan sifat kemampuan 

menghantarkan panas dari berbagai benda, dari jumlah siswa kelas V sebanyak 33 siswa. dengan 

KKM 70 hanya 5 siswa yang mampu mencapai KKM atau sekitar 15,2 %, sedangkan yang 28 siswa 

atau 84,4 % belum mencapai KKM,  

 

No Interval Jumlah Siswa % Ket 

1  75 
33 

15,2% Tuntas 

2 <  75 84,8% Tidak Tuntas 

 

http://campuranzone.blogspot.com/
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Melihat kenyataan tersebut penulis bertanggung jawab untuk memperbaiki pembelajaran matematika 

melalui perbaikan pembelajaran, agar prestasi yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Adapun 

perbaikan pembelajaran tersebut penulis kemas dalam  sebuah penelitian tindakan kelas. 

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin memperbaiki pembelajaran dengan meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa menggunakan metode latihan dan media realia pada mata pelajaran 

matematika dengan kompetensi dasar (KD) Menentukan jaring-jaring berbagai bangun ruang 

sederhana kelas V SDN 2 Pasar Madang Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus Tahun 

Pelajaran 2016/2017. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 1).Apakah melalui metode latihan dan media realia dapat meningkatkan aktivitas 

belajar matematika peserta didik kelas V SDN 2 Pasar Madang Kecamatan Kotaagung Kabupaten 

Tanggamus Tahun Pelajaran 2016/2017?; dan 2).Apakah melalui metode latihan dan media realia 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik kelas V SDN 2 Pasar Madang Kecamatan 

Kotaagung Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2016/2017? 

 

Metode pembelajaran merupakan cara bagi seorang guru untuk membantu dalam penyampaian materi 

pembelajaran kepada siswa.Wahab (2007: 83) mengemukakan bahwa metode dapat diartikan sebagai 

proses atau prosedur yang hasilnya adalah belajar atau dapat pula merupakan alat melalui makna 

belajar menjadi aktif. Sedangkan menurut Sumaatmadja (dalam Supriatna dkk., 2007: 126) metode 

adalah suatu cara yang fungsinya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan. Hal serupa juga 

diungkapkan Hermawan dkk. (2007: 90) bahwa metode merupakan upaya untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah 

disusun tercapai secara optimal. Berdasarkan beberapa definisi para ahli, dapat disimpulkan bahwa 

metode pembelajaran adalah cara yang digunakan dengan tujuanmembantu siswa ataupun guru dalam 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam penerapan 

pembelajarannyapun dikerjakan menurut langkah-langkah yang teratur dan bertahap, yaitu mulai dari 

perencanaan pembelajaran, penyajian, sampai dengan penilaian dan hasil pembelajaran. 

 

Guru dalam proses pembelajaran perlu memantapkan dan memperkuat penguasaan siswa terhadap 

suatu materi pelajaran. Guru dapat memberikan suatu latihan kepada siswa dan menggunakan suatu 

metode pembelajaran yaitu metode latihan. Menurut Djamarah dan Zain (2006: 95)Metode latihan 

disebut juga metode training, adalah suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-

kebiasaan tertentu, yang digunakan untuk memperoleh ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan 

keterampilan. Sama seperti yang diungkapkan oleh Syaiful Sagala (dalam Adhegora, 2012) bahwa 

Metode drill adalah metode latihan, atau metode training yang merupakan suatu cara mengajar yang 

baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Juga sebagai sarana untuk memperoleh suatu 

ketangkasan, ketepatan, kesempatan dan keterampilan”. Sedangkan Roestiyah (2001: 125) 

mengungkapkan metode latihan adalah cara mengajar dimana siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan 

latihan, agar siswa memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah 

dipelajari.  Jadi, menurut beberapa pengertian metode latihan di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

metode latihan adalah suatu cara mengajar yang dilakukan guru untuk menanamkan suatu kebiasan-

kebiasaan tertentu atau mengajarkan siswa melakukan suatu latihan-latihan. Hal ini dilakukan supaya 

siswa dapat memperoleh suatu ketangkasan maupun keterampilan yang lebih baik lagi. 

 

Umumnya dalam proses belajar mengajar guru sering menggunakan media pembelajaran dengan 

tujuan supaya informasi atau materi yang disampaikan akan lebih mudah diterima atau dipahami oleh 

http://adhegora.blogspot.com/2012/04/metode-drill-menurut-para-ahli.html
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siswa. Heinich, dkk dalam Hermawan (2007: 3) media merupakan alat saluran komunikasi. 

Sedangkan menurut Asyhar (2012: 8) Media pembelajaran dapat dipahami sebagai segala sesuatu 

yang dapat menyampaikan atau menyalurkan  pesan dari suatu sumber secara terencana, sehingga 

terjadi lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan proses belajar 

mengajar secara efisien dan efektif. Berdasarkan pengertian itu, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah suatu media perantara dalam menyampaikan suatu pesan atau informasi. Bila 

digunakan dalam proses belajar mengajar maka media pembelajaran dapat membantu siswa dalam 

memahami materi yang disampaikan dan menciptakan kondisi kelas yang lebih baik atau kondusif. 

 

Penggunaan media dalam proses pembelajaran dapatmembuat siswa lebih tertarik, merasa senang, 

dan termotivasi untuk belajar, serta menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang akan 

dipelajari.Karena itu, media pembelajaran dapat sangat bermanfaat saat digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

 

Media realia adalah benda nyata yang digunakan sebagai bahan atau sumber belajar. Asra, dkk. 

(2007: 5.9) menyatakan bahwa media realia adalah semua media nyata yang ada di lingkungan alam, 

baik digunakan dalam keadaan hidup maupun sudah diawetkan, seperti tumbuhan, batuan, binatang, 

inspektrum, herbarium, air, sawah, dan sebagainya. Menurut Sanaky (2011: 50) media realia yaitu 

benda nyata yang dapat dihadirkan di ruang kuliah atau keperluan proses pembelajaran. Pengajar 

dapat menggunakan realia untuk menjelaskan konsep bentuk dan mekanisme kerja suatu sistem 

misalnya peralatan laboratorium. 

 

Belajar sekarang ini merupakan salah satu hal yang penting, karena dalam hidup kita membutuhkan 

suatu perubahan untuk menjadi lebih baik.Ibrahim dan Syaodih (2003: 35)mengungkapkan bahwa 

belajar merupakan kegiatan untuk memahami sesuatu, sehingga ada perubahan yang terjadi. 

Begitujuga menurutSudjana (2010: 28)Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya 

perubahan pada diri seseorang. Perubahan hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai 

bentuk seperti penambahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, kecakapan, kebiasaan 

serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu-individu yang belajar. Berdasarkan pendapat 

para ahli tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses atau kegiatan 

untuk memahami sesuatu sehinggaterjadi perubahan berkat pengalaman dan latihan.Perubahan itu 

tidak hanya pada perubahan perilaku tetapi juga perubahan dalam bentuk pengetahuan atau 

keterampilan-keterampilan. 

 

Aktivitas belajar merupakan segala bentuk perilaku yang dilakukan para siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Dimyati dan Mudjiono(2006: 236-238) menyatakan bahwa aktivitas 

belajar dialami oleh siswa sebagai suatu proses, yaitu proses belajar sesuatu yang merupakan kegiatan 

mental mengolah bahan belajar atau pengalaman lain.Kunandar (2010: 277) mengungkapkan bahwa 

aktivitas siswa adalah keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, perhatian, dan aktivitas, dalam 

kegiatan pembelajaran guna menunjang keberhasilan proses belajar mengajar dan memperoleh 

manfaat dari kegiatan tersebut. 

 

Hasil belajar merupakan output yang dihasilkan setelah siswa melakukan suatu kegiatan 

pembelajaran.Nasution (dalam Kunandar, 2010: 276) mengungkapkan Hasil belajar adalah perubahan 

pada individu yang belajar, tidak hanya pengetahuan tetapi juga membentuk kecakapan dan 

penghayatan dalam diri pribadi individu yang belajar. Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono 

(2006: 3) menjelaskan bahwa hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan 
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tindak mengajar. Begitu juga menurut Hamalik (2008:30) hasil belajar ialah terjadinya perubahan 

tingkah laku pada seseorang tersebut. 

 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang diajarkan di SD.Soejadi (dalam Kurniawan: 

2012: 26)mengatakan bahwamatematika adalah suatu ilmu yang memiliki objek tujuan abstrak, 

bertumpu pada kesepakatan dan berpola pikir deduktif. Sedangkan Johnson (dalam Abdurahman, 

2003:252) mengungkapkan bahwa matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk 

mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan sedangkan fungsi teorotisnya untuk 

memudahkan berfikir. Eves (dalamKurniawan: 2012: 51)menyatakan matematika adalah suatu ilmu 

yang menggambarkan bagaimana penarikan suatu kesimpulan. Dari beberapa pendapat tersebut maka 

disimpulkan bahwa matematika adalah ilmu yang menggunakan bahasa simbolis untuk 

mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan. Matematika juga memiliki objek 

tujuan abstrak untuk menggambarkan bagaimana penarikan suatu kesimpulan. 

 

Tempat penelitian adalah siswa  kelas V SDN 2 Pasar Madang Kecamatan Kotaagung Kab. 

Tanggamus Tahun Pelajaran 2016/2017.  Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap yaitu bulan 

februari, maret dan april tahun 2017. 

 

Data aktivitas siswa  saat siswa mengikuti proses  pembelajaran  pada semua siklus dapat dilihat pada 

tabel berikut  

Tabel Rekapitulasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus I, II, dan III 

No Siklus 
Persentase Aktivitas (%) 

SB B C 

1 Siklus I 12,7% 30,9% 56,4% 

2 Siklus II 32,7% 26,7% 40,6% 

3 Siklus III 56,4% 39,4% 4,2% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui secara keseluruhan bahwa aktivitas belajar siswa 

mengalami peningkatan disetiap siklus. Siklus I persentase kategori Sangat Baik 12,7%, Baik 30,9%, 

Kurang 56,4%. Siklus II persentase kategori Sangat Baik 32,7%, Baik 26,7%, dan Kurang 40,6%.  

Siklus III persentase kategori Sangat Baik 56,4%, Baik 39,4%, dan Kurang 4,2%.  

 

Tabel Rekapitilasi Hasil Belajar Siswa Siklus I, II, dan III 

No 

 

Siklus 

 

Persentase Hasil Belajar(%) 

SB B C K 

1 Siklus I 0,0% 15,2% 42,4% 42,4% 

2 Siklus II 9,1% 45,5% 42,4% 3,0% 

3 Siklus III 30,3% 66,7% 3,0% 0,0% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui secara keseluruhan bahwa hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan disetiap siklus. Siklus I persentase kategori Sangat Baik 0,0%, Baik 15,2%, Cukup 

42,4%, dan Kurang 42,4%. Siklus II persentase kategori Sangat Baik 9,1%, Baik 45,5%, Cukup 

42,4%, dan Kurang 3,0%. Siklus III persentase kategori Sangat Baik 30,3%, Baik 66,7%, Cukup 

3,0%, dan Kurang 0,0%. 

 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, diperoleh keterangan bahwa indikator 

keberhasilan tindakan yang ditetapkan telah tercapai, yaitu adanya peningkatan aktivitas dan hasil 
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belajar siswa pada tiap siklusnya. Dengan demikian, penelitian mengenai peningkatan aktivitas dan 

hasil belajar Matematika menggunakan metode latihan dan media realia siswa kelas V SDN 2 Pasar 

Madang Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2016/2017 ini selesai. 

 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilakukan terhadap siswa kelas V SDN 2 Pasar Madang 

Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus pada mata pelajaran Matematika dapat disimpulkan: 

1).Penggunaan metode latihan dan media realia dalam pembelajaran Matematika dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa yaitu siklus I persentase kategori sangat baik 12,7%, baik 30,9%, kurang 

56,4%. siklus II persentase kategori sangat baik 32,7%, baik 26,7%, dan kurang 40,6%.  siklus III 

persentase kategori sangat baik 56,4%, baik 39,4%, dan kurang 4,2%; dan 2).Penggunaan metode 

latihan dan media realia dalam pembelajaran Matematika dapat meningkatkan hasil belajar yaitu  

siklus I persentase kategori sangat baik 0,0%, baik 15,2%, cukup 42,4%, dan kurang 42,4%. siklus II  

persentase kategori sangat baik 9,1%, baik 45,5%, cukup 42,4%, dan kurang 3,0%. siklus III  

persentase kategori sangat baik 30,3%, baik 66,7%, cukup 3,0%, dan kurang 0,0%. 

 

Saran penelitian ini sebagai berikut: 1).Bagi siswa hendaknya selalu aktif dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Siswa juga harus bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, baik tugas individu 

maupun kelompok; 2).Bagi guru diharapkan untuk senantiasa menggunakan metode latihan dengan 

metode latihan dalam proses pembelajaran, sedangkan media dibutuhkan dalam pemahaman konsep 

dan perangsang belajar dalam menumbuhkan motivasi belajar, sehingga siswa tidak bosan dalam 

mencapai tujuan belajar; 3).Kepada pihak sekolah Agar dapat memanfaatkan sarana dan prasarana 

yang telah ada, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan dapat mencapai 

hasil belajar yang meningkat; dan 4).Kepada peneliti selanjutnya, supaya lebih memahami dan 

mengerti kebutuhan siswa dalam belajar dengan tujuan agar mutu pendidikan dasar dapat meningkat. 
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ABSTRACT 

The research activity is done because the result of learning subject of Artistic Arts Artistic Class VIII.G SMPN 1 

Kotaagung Tanggamus Semester II lesson year 2016/2017 is still low. The Result of Class Action Research 

(PTK) showed that the application of TAI (Team Assisted individualization) method by teacher Art can improve 

the activity and learning outcomes of students this can be seen seen from the indication of improvement in each 

cycle, the data show from one cycle to the next cycle happened increase of activity level and result learn 

student. Increased Activity is on the 1st cycle of students who are very good learning activity 2.0%, students 

with good learning activities 10.7%, students whose learning activity is quite 20.0%, students whose learning 

activities less 67.3%. In cycle 2 students who learn very good activity 12,7%, student learning activity good 

21,3%, student whose learning activity is enough 35,3%, student whose learning activity is less 30,7%. In the 

3rd cycle of students with excellent learning activities 33.3%, students with good learning activities 36.0%, 

students whose learning activity is 30.7%, students with less than 0.0% learning activity. 

Key Word: Activity, Learning Outcomes and Tai Method (Team Assisted Individualization) 

 

ABSTRAK 

Kegiatan penelitian dilakukan karena hasil belajar Mata Pelajaran Seni Budaya siswa kelas VIII.G SMPN 1 

Kotaagung  Kabupaten Tanggamus  Semester Genap Tahun Pelajaran 2016/2017 masih rendah. Hasil Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) menunjukkan bahwa penerapan metode TAI (Team Assisted individualization) oleh guru 

Mata Pelajaran  Seni Budaya  dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik, hal ini  dapat dilihat 

dari indikasi peningkatan pada setiap siklus, data menunjukkan dari satu siklus ke siklus berikutnya terjadi 

kenaikan tingkat aktivitas dan hasil belajar siswa. Peningkatan Aktivitas  yaitu pada siklus 1 siswa yang 

aktivitas belajar  sangat baik  2,0%, siswa yang aktivitas belajar baik  10,7%, siswa yang  aktivitas belajarnya 

cukup 20,0%, siswa yang  aktivitas belajarnya kurang 67,3%. Pada siklus 2 siswa yang aktivitas belajar  sangat 

baik  12,7%, siswa yang aktivitas belajar baik  21,3%, siswa yang  aktivitas belajarnya cukup 35,3%, siswa yang  

aktivitas belajarnya kurang 30,7%. Pada siklus 3 siswa yang aktivitas belajar  sangat baik  33,3%, siswa yang 

aktivitas belajar baik  36,0%, siswa yang  aktivitas belajarnya cukup 30,7%, siswa yang  aktivitas belajarnya 

kurang 0,0%. 

Kata Kunci : Aktivitas, Hasil Belajar dan Metode Tai (Team Assisted Individualization) 
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Pendidikan di Indonesia memiliki posisi strategi sebagi kemajuan bangsa khususnya berkaitan dengan 

ketersediaan  sumberdaya manusia yang berkualitas. Secara konseptual, pengakuan ini diwujudkan 

dalam bentuk  dikeluarkannya perangkat  hukum bidang pendidikan dan tenaga kependidikan 

terutama  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 20 Tahun 2003  tentang  Sistim Pendidikan 

Nasional  (UU Sisdiknas)  dan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 12 Tahun 2005  tentang 

Guru dan Dosen (UUGD). 

 

Prakteknya, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan ternyata memiliki banyak permasalahan 

yang bersifat multi kompleks. Salah satu permasalahan pokok yang mendasar dalam pendidikan 

adalah masalah pembelajaran atau proses belajar mengajar. Kegiatan pembelajaran, belajar dan 

mengajar merupakan dua hal yang saling bekaitan dan tidak dapat di pisahkan satu dengan yang 

lainnya. Belajar merujuk pada apa yang harus di lakukan peserta didik sebagai subyek ajar yang 

menerima sejumlah informasi pelajaran. Sedangkan mengajar mengarah pada apa yang harus 

dilakukan guru sebagai pengajar yang berkewajiban menyampaikan sejumlah informasi bahan ajar 

dari berbagai disiplin ilmu kepada pesertadidik. 

 

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka penulis terdorong untuk mengadakan Penelitian 

Tindakan Kelas melalui refleksi dengan maksud meningkatkan prestasi belajar peserta didik, karena 

hasil belajar siswa rendah khususnya mata pelajaran seni budaya di kelas VIII.G SMPN 1 Kotaagung  

Kabupaten Tanggamus  Semester Genap Tahun Pelajaran 2016 / 2017. 

 

Pelaksanaan pembelajaran seni budaya berlangsung masih banyak siswa yang merasa kebingungan 

dan kelihatan pasif. Berulang kali penjelasan diberikan namun hanya ada beberapa siswa yang mau 

menanggapi dan mau mengajukan pertanyaan. Setelah diberi latihan ternyata hanya 11 siswa dari 30 

siswa yang dapat mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 82.  Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut di bawah ini:   

 

Tabel Daftar nilai tes akhir pembelajaran siswa kelas VIII.G 

 

No KKM Nilai Jumlah Siswa Persentase 

1 82 < 82 11 36 % 

2 82 ≥ 82 19 64 % 

Jumlah 30 100 % 

 

Melihat dari fenomena yang terjadi di lapangan, maka penulis melakukan penelitian dengan 

menerapkan model pembelajaran TAI siswa agar dapat menguasai bahan pelajaran dan melakukan 

percobaan pada materi Pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh 

karena itu, diharapkan dengan menerapkan model pembelajaran TAI dapat meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar  Seni Budaya Kelas VIII.G SMPN 1 Kotaagung  Kabupaten Tanggamus  Semester 

Genap Tahun Pelajaran 2016 / 2017.   

 

Berdasarkan masalah-masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi 

focus perbaikan pembelajaran adalah : apakah dengan penggunaan metode pembelajaran kooperatif 

tipe TAI (Team Assisted Individualization) dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar pada Pada  

Mata Pelajaran  Seni Budaya  Siswa Kelas VIII.G SMPN 1 Kotaagung  Kabupaten Tanggamus  

Semester Genap Tahun Pelajaran 2016 / 2017? 

 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7   │   No. 8  │    AGUSTUS 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         42 

  

Hakikat pembelajaran  tidak terlepas dari apa yang disebut belajar, beberapa ahli mengemukakan 

istilah dan pengertian yang beragam tentang belajar, yang pada prinsipnya merupakan proses 

psikologis, yaitu perubahan tingkah laku yang berupa pengetahuan, sikap,  ataupun keterampilan yang 

terjadi pada diri  peserta didik. Selain itu, beberapa  ahli pendidikan yang lain memberikan batasan 

tentang pengertian belajar, di antaranya;  Skinner dalam Wahyudin (2006: 3.31), “Belajar adalah 

berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman”. Pengertian lain juga 

dikemukakan oleh Singer (1968) dalam Supandi dan Seba (1986: 1) bahwa, “Belajar adalah 

perubahan perilaku yang relatif tetap disebabkan praktek atau pengalaman lampau dalam situasi 

tertentu”.(diakses tanggal 5 September 2015). 

 

Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama proses belajar mengajar. 

Kegiatan – kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses belajar seperti 

bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas – tugas, dapat menjawab pertanyaan guru dan 

bisa bekerjasama dengan siswa lain, serta tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan Keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang tinggi antara guru dengan siswa 

ataupun dengan siswa itu sendiri. Hal ini akan mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan 

kondusif, dimana masing - masing siswa dapat melibatkan kemampuannya semaksimal mungkin. 

Aktivitas yang timbul dari siswa akan mengakibatkan pula terbentuknya pengetahuan dan 

keterampilan yang akan mengarah pada peningkatan prestasi. 

 

Aktivitas belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan perubahan 

pengetahuan-pengetahuan, nilai-nilai sikap, dan keterampilan pada siswa sebagai latihan yang 

dilaksanakan secara sengaja. Dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar merupakan segala kegiatan 

yang dilakukan dalam proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai tujuan belajar. 

Aktivitas yang dimaksudkan di sini penekanannya adalah pada siswa, sebab dengan adanya aktivitas 

siswa dalam proses pembelajaran terciptalah situasi belajar aktif, seperti yang dikemukakan oleh 

Rochman Natawijaya dalam Depdiknas(2005 : 31), belajar aktif adalah “Suatu sistem belajar 

mengajar yang menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental intelektual dan emosional guna 

memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek koqnitif, afektif dan psikomotor”. 

 

Hasil belajar adalah sebuah kalimat yang terdiri atas dua kata yaitu “ hasil “ dan “ belajar “ yang 

memiliki arti yang berbeda. Oleh karena itu untuk memahami lebih mendalam mengenai makna hasil 

belajar, akan dibahas dulu pengertian “ hasil “ dan “ belajar”. Menurut Djamarah (2000: 45), hasil 

adalah prestasi dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, baik secara individu maupun 

kelompok. Hasil tidak akan pernah dihasilkan selama orang tidak melakukan sesuatu. Untuk 

menghasilkan sebuah prestasi dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang sangat besar. Hanya 

dengan keuletan, sungguh–sungguh, kemauan yang tinggi dan rasa optimisme dirilah yang mampu 

untuk mancapainya. Sementara itu, Arikunto ( 1990:133) mengatakan bahwa hasil belajar adalah hasil 

akhir setelah mengalami proses belajar, perubahan itu tampak dalam perbuatan yang dapat 

diaamati,dan dapat diukur”.  

 

Pembelajaran yang bermakna hendaknya mampu mendorong siswa untuk dapat mengembangkan 

pengetahuan dan ketrampilannya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif. Menurut Slavin (Etin Solihatin, 2007: 4), cooperative learning adalah suatu 

model pembelajaran dengan membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil secara heterogen 

dengan anggota 4-6 orang.Pendapat lain dikemukakan oleh Etin Solihatin (2007: 4), pengertian 

cooperative learning yaitu sikap atau perilaku yang terwujud dalam kegiatan bekerjasama atau 

membantu antara sesama di dalam kelompok dengan anggota dua orang atau lebih dalam uapaya 
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mencapai keberhasilan kelompok.Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang 

dilaksanakan dengan menekankan aktivitas siswa secara berkelompok. Pelaksanaan pembelajaran 

kooperatif akan mendorong terjadinya interaksi secara terbuka antar siswa dalam kelompok belajar 

tersebut.  

 

Model Pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualization) ini dikembangkan oleh 

Slavin. Menurut Slavin (2005) tipe ini mengkombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan 

pembelajaran individual. Tipe ini dirancang untuk mengatasi kesulitan belajar siswa secara 

individual. Oleh karena itu kegiatan pembelajarannya lebih banyak digunakan untuk pemecahan 

masalah, ciri khas pada model pembelajaran TAI ini adalah setiap siswa secara individual belajar 

materi pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh guru. Hasil belajar individual dibawa ke 

kelompok-kelompok untuk didiskusikan dan saling dibahas oleh anggota kelompok, dan semua 

anggota kelompok bertanggung jawab atas keseluruhan jawaban sebagai tanggung jawab bersama. 

Model pembelajaran TAI dimana siswa dikelompokkan ke dalam kelompok kecil (5 siswa) secara 

heterogen yang dipimpin oleh seorang ketua kelompok yang mempunyai kemampuan lebih 

dibandingkan anggotanya. Selain itu guru mempunyai fleksibilitas untuk berpindah dari kelompok ke 

kelompok atau dari individu ke individu, kemudian para siswa dapat saling memeriksa hasil kerja 

mereka, mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam kelompok dapat ditangani sendiri 

maupun dengan bantuan guru apabila diperlukan. 

 

Tempat pelaksanaan penelitian  di kelas VIII.G SMPN 1 Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Waktu 

penelitian dari bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2016. Data aktivitas Siswa  saat siswa 

mengikuti proses  pembelajaran  pada semua siklus dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel Rekapitulasi Aktivitas Belajar Siswa setelah Pembelajaran di Setiap Siklus 

Siklus 

 

Aktivitas  Belajar % 

a b c d 

Siklus 1 2,0% 10,7% 20,0% 67,3% 

Siklus 2 12,7% 21,3% 35,3% 30,7% 

Siklus 3 33,3% 36,0% 30,7% 0,0% 

 

Data di atas menunjukkan bahwa  dari satu siklus pertama ke siklus berikutnya aktivitas belajar siswa 

selalu mengalami kenaikan atau peningkatan, yaitu pada siklus 1 siswa yang aktivitas belajar  sangat 

baik  2,0%, siswa yang aktivitas belajar baik  10,7%, siswa yang  aktivitas belajarnya cukup 20,0%, 

siswa yang  aktivitas belajarnya kurang 67,3%. Pada siklus 2 siswa yang aktivitas belajar  sangat baik  

12,7%, siswa yang aktivitas belajar baik  21,3%, siswa yang  aktivitas belajarnya cukup 35,3%, siswa 

yang  aktivitas belajarnya kurang 30,7%. Pada siklus 3 siswa yang aktivitas belajar  sangat baik  

33,3%, siswa yang aktivitas belajar baik  36,0%, siswa yang  aktivitas belajarnya cukup 30,7%, siswa 

yang  aktivitas belajarnya kurang 0,0%. 

 

Tabel Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa pada setiap siklus 

Siklus 

 

Hasil Belajar % 

SB B C K 

Siklus 1 0,0% 26,7% 40,0% 33,3% 

Siklus 2 10,0% 43,3% 40,0% 6,7% 

Siklus 3 30,0% 66,7% 3,3% 0,0% 
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Data di atas menunjukkan bahwa  dari satu siklus ke siklus siklus berikutnya hasil belajar siswa 

setelah mengikuti pelajaran kenaikan atau peningkatan, yaitu pada siklus 1 siswa yang hasil belajar  

sangat baik  0,0%, siswa yang hasil belajar baik  26,7%, siswa yang hasil belajarnya cukup 40,0%, 

siswa yang hasil belajar kurang 33,3%.  Pada siklus 1 siswa yang hasil belajar  sangat baik  10,0%, 

siswa yang hasil belajar baik  43,3%, siswa yang hasil belajarnya cukup 40,0%, siswa yang hasil 

belajar kurang 6,7%. Pada siklus 3 siswa yang hasil belajar  sangat baik  30,0%, siswa yang hasil 

belajar baik  66,7%, siswa yang hasil belajarnya cukup 3,3%, siswa yang hasil belajar kurang 0,0%. 

 

Berdasarkan hasil analisis data serta temuan selama proses perbaikan siklus kesatu, siklus kedua, dan 

siklus ketiga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1). Penerapan metode Kooperatif TAI (Team 

Assisted Individualization) pada Mata Pelajaran  Seni Budaya  Siswa Kelas VIII.G SMPN 1 

Kotaagung  Kabupaten Tanggamus Semester Genap Tahun Pelajaran 2016 / 2017 siswa dapat 

meningkatkan aktivitas  belajar siswa yaitu siswa yang aktivitas belajar  sangat baik  33,3%, siswa 

yang aktivitas belajar baik  36,0%, siswa yang  aktivitas belajarnya cukup 30,7%, siswa yang  

aktivitas belajarnya kurang 0,0%; dan 2).Penerapan metode Kooperatif TAI (Team Assisted 

Individualization) pada Mata Pelajaran  Seni Budaya  Siswa Kelas VIII.G SMPN 1 Kotaagung  

Kabupaten Tanggamus  Semester Genap Tahun Pelajaran 2016 / 2017 siswa dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa yaitu siswa yang hasil belajar  sangat baik  30,0%, siswa yang hasil belajar baik  

66,7%, siswa yang hasil belajarnya cukup 3,3%, siswa yang hasil belajar kurang 0,0%. 

 

Saran dalam penelitian ini yaitu: metode pembelajaran kooperatif TAI (Team assisted 

Individualization) merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat membantu guru 

meningkatkan materi ajar dengan pengalaman nyata siswa, menambah kemampuan, berkomunikasi, 

berinteraksi dengan belajar antar komponen. Untuk itu model pembelajaran ini perlu dicobakan pada 

mata pelajaran yang lain dan di kelas lain. 
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ABSTRACT 

Research  activities  conducted  because the learning outcomes of Citizenship Education students in class IV  

SDN 1 Campang Tiga Kotaagung Tanggamus is still low. The results of Classroom Action Research (PTK) 

showed that the application of learning approach to completion can improve the activity and learning outcomes 

of Civic Education subjects, this can be seen from the indication of increased learning activities of each cycle 

that is on the first cycle of students the activity is very frequent or very good 13,3%, student activity is good 

22,0%, student activity less 64,7 at cycle 1 with percentage ie very good 0,0%, good 14,0%, enough 16, 0% and 

less 70.0%. In the second cycle with a very good percentage of 16.0%, both 22.0%, enough 36.0% and less 

26.0%. In the third cycle with a good percentage of 32.0%, both 42.0%, 26.0% and less 0.0%, and improve 

learning outcomes are on cycle 1 with a good percentage of 0,0%, both 20.0%, enough 40.0% and less 40.0%. 

In cycle 2 with a very good percentage of 10.0%, both 40.0%, quite 50.0% and less 0.0%. In the third cycle with 

a very good percentage of 20.0%, both 80.0%, enough 0.0% and less 0.0%. 

Key Word: Activity, Learning Outcomes and Completed Learning Approach 

 

ABSTRAK 

Kegiatan penelitian dilakukan karena hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan peserta didik kelas IV SDN 1 

Campang Tiga Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus masih rendah. Hasil Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) menunjukan bahwa penerapan pendekatan belajar tuntas dapat meningkatkan  aktivitas dan hasil belajar 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, hal ini dapat dilihat dari indikasi peningkatan aktivitas  belajar 

dari setiap siklusnya yaitu pada siklus pertama siswa yang aktivitas sangat sering atau sangat baik  13,3%, siswa 

yang aktivitas baik  22,0%, siswa yang aktivitas kurang 64,7 pada siklus 1 dengan persentase yaitu sangat baik 

0,0%, baik 14,0%, cukup 16,0% dan kurang 70,0%. Pada siklus kedua dengan persentase yaitu sangat baik 

16,0%, baik 22,0%, cukup 36,0% dan kurang 26,0%. Pada siklus ketiga dengan persentase yaitu sangat baik 

32,0%, baik 42,0%, cukup 26,0% dan kurang 0,0%., dan meningkatkan hasil belajar yaitu pada siklus 1 dengan 

persentase yaitu sangat baik 0,0%, baik 20,0%, cukup 40,0% dan kurang 40,0%. Pada siklus 2 dengan 

persentase yaitu sangat baik 10,0%, baik 40,0%, cukup 50,0% dan kurang 0,0%. Pada siklus ketiga dengan 

persentase yaitu sangat baik 20,0%, baik 80,0%, cukup 0,0% dan kurang 0,0% . 

Kata Kunci : Aktivitas, Hasil Belajar dan Pendekatan Belajar Tuntas 
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Masalah pendidikan merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan dan tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan manusia baik kehidupan keluarga maupun bangsa dan negara. Sebab maju 

mundurnya suatu bangsa atau negara tidak terlepas dari maju mundurnya pendidikan di negara 

tersebut. Pendidikan merupakan sarana untuk menuju kepada pertumbuhan dan perkembangan 

bangsa, hal ini sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas),yaitu : 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 bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, kreatif, 

mandiri dan menjadi -warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Tujuan tersebut di atas 

dapat dicapai apabila didukung oleh komponen pendidikan diantaranya orang tua sebagai pendidik 

utama dan pertama di rumah tangga, guru sebagai pendidik di sekolah, masyarakat dan sarana lainnya 

seperti pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan . 

 

Proses pembelajaran pada prinsipnya merupakan pengembangan  keseluruhan sikap kepribadian 

khususnya mengenai aktivitas dan kreativitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman 

belajar. Namun demikian, dalam implementasinya masih banyak kegiatan pembelajaran yang 

mengabaikan aktivitas dan kreativitas peserta didik tersebut. Hal ini banyak disebabkan oleh model 

dan sistem pembelajaran yang lebih menekankan pada penguasaan kemampuan intelektual (kognitif) 

saja serta proses pembelajaran terpusat pada guru (teacher centered learning) di kelas, sehingga 

keberadaan peserta didik di kelas hanya menunggu uraian guru, kemudian mencatat dan 

menghafalkannya. 

 

Permasalahan tersebut berakibat rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa. Aktivitas belajar rendah 

ditandai dengan saat proses belajar banyak anak yang merasa bosan, anak ngantuk, anak tidak 

merespon, anak tidak bertanaya. Model pembelajaran seperti ini dikenal dengan banking concept 

learning, dimana peserta didik diberikan berbagai pengetahuan dan informasi oleh guru dengan 

mengabaikan aktivitas dan kreativitas peserta didik di kelas. Peserta didik kemudian dianggap dan 

diposisikan sebagai “obyek penampung” wawasan dan pengetahuan guru yang kemudian prestasinya 

akan dilihat pada akhir proses pembelajaran. 

 

Untuk itu perlu dicari pemecahan masalah dalam menentukan strategi pembelajaran yang tepat, 

dengan tetap mempertimbangkan kondisi-kondisi dalam kelas. Semuanya dimaksudkan untuk 

memperoleh pendekatan pembelajaran yang tepat bagi seluruh peserta didik, hal ini dimaksudkan 

agar hasil belajar peserta didik dapat meningkat. Hasil belajar yaitu kemampuan yang dimiliki peserta 

didik  setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

 

Berdasarkan hasil observasi pada saat pra  survey, diketahui hasil belajar mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan  peserta didik kelas IV SDN 1 Campang Tiga Kecamatan Kotaagung Kabupaten 

Tanggamus sebagaimana tabel di bawah ini : 

 

Tabel Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan  Kelas IV 

 

No  Jumlah siswa KKM 
Tuntas Belum tuntas Ket. 

 %  %  

1 10 70 2 20 8 80  
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Berdasarkan tabel tersebut di atas jelas bahwa masih ada peserta didik kelas IV di SDN Campang 

Tiga Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus yang memperoleh nilai di bawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 70 berjumlah 8 orang, hal ini mengindikasikan bahwa proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  peserta didik kelas IV belum menunjukkan ketuntasan.  

 

Kondisi tersebut di atas memotivasi penulis untuk mengungkap secara lebih dan mendalam apakah 

penerapan model belajar tuntas dapat berdampak positif terhadap hasil belajar dan menuangkannya 

dalam penelitian ilmiah dengan judul “Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Pendidikan 

Kewarganegeraan Melalui Pendekatan Belajar Tuntas Peserta Didik Kelas IV SDN 1 Campang Tiga 

Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus Tahun pelajaran 2016/2017 ”. 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: apakah dengan penerapan pendekatan belajar tuntas 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan  peserta didik kelas IV 

di SDN 1 Campang Tiga Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2016/2017? 

 

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mata pelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn) dan dalam Kurikulum 2004 disebut sebagai mata pelajaran Kewarganegaraan (Citizenship). 

Mata pelajaran Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan 

diri yang beragam dari segi agama, sosial kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga 

Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 

1945. Fungsinya adalah sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, 

berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam 

kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 (Balitbang, 2002: 7). 

 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan 

moral yang berakar pada budaya Bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk 

perilaku dalam kehidupan sehari-hari siswa baik sebagai individu, masyarakat, warganegara dan 

makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku-perilaku tersebut adalah seperti yang tercantum di 

dalam penjelasan Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional pasal 39 ayat (2) yaitu perilaku yang 

memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari 

berbagai golongan agama, perlaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang 

mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang beraneka ragam kebudayaan dan beraneka 

ragam kepentingan., perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan 

perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat atau kepentingan diatas melalui 

musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

Belajar tuntas adalah pencapaian setiap unit bahan pelajaran baik secara perseorangan maupun 

kelompok atau dengan  kata lain penguasaan penuh. Maksud utama dari belajar tuntas adalah 

memungkinkan 75% sampai 90% siswa untuk mencapai belajar yang sama tingginya dengan 

kelompok terpandai dalam pengajaran klasikal. Maksud lain dari  belajar tuntas adalah untuk 

meningkatkan efisiensi belajar, minat belajar, dan  sikap siswa yang positif terhadap materi pelajaran 

yang sedang dipelajarinya. Oleh karena itu,  taraf  penguasaan minimal memiliki kriteria  yaitu 

pencapaian 75% dari materi setiap pokok bahasan dengan melalui penilaian formatif, mencapai 60% 

dari nilai ideal yang diperolehnya melalui  perhitungan hasil tes sub-sumatif, dan kokurikuler atau 

siswa memperoleh nilai enam dalam rapor untuk mata pelajaran tersebut.  
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Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Campang Tiga Kecamatan Kotaagung 

Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran  2016/2017.  Lama penelitian  adalah 3 bulan yaitu  bulan 

Januari, Februari dan Maret 2017. 

 

Data aktivitas siswa  saat  siswa  mengikuti  proses  pembelajaran  pada semua siklus dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

 

Tabel Rekapitulasi Aktivitas  Siswa dalam Pembelajaran di Setiap Siklus 

 

No Siklus 
Aktivitas % 

SB B C K 

1 Siklus 1 Pertemuan 1 0,0% 14,0% 16,0% 70,0% 

2 Siklus 2 Pertemuan 1 16,0% 22,0% 36,0% 26,0% 

3 Siklus 2 Pertemuan 2 32,0% 42,0% 26,0% 0,0% 

 

Data di atas menunjukkan bahwa  dari satu siklus ke berikutnya aktivitas siswa selalu mengalami 

kenaikan atau peningkatan, yaitu pada siklsu 1 dengan persentase yaitu sangat baik 0,0%, baik 14,0%, 

cukup 16,0% dan kurang 70,0%. Pada siklus kedua dengan persentase yaitu sangat baik 16,0%, baik 

22,0%, cukup 36,0% dan kurang 26,0%. Pada siklus ketiga dengan persentase yaitu sangat baik 

32,0%, baik 42,0%, cukup 26,0% dan kurang 0,0%. 

 

Tabel Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa setelah Pembelajaran di Setiap Siklus 

 

Siklus 
Hasil Belajar % 

SB B C K 

Siklus 1 Pertemuan 1 0,0% 20,0% 40,0% 40,0% 

Siklus 2 Pertemuan 1 10,0% 40,0% 50,0% 0,0% 

Siklus 2 Pertemuan 2 20,0% 80,0% 0,0% 0,0% 

 

Data di atas menunjukkan bahwa  dari satu siklus ke siklus dan berikutnya hasil belajar siswa selalu 

mengalami kenaikan atau peningkatan, yaitu pada siklsu 1 dengan persentase yaitu sangat baik 0,0%, 

baik 20,0%, cukup 40,0% dan kurang 40,0%. Pada siklus 2 dengan persentase yaitu sangat baik 

10,0%, baik 40,0%, cukup 50,0% dan kurang 0,0%. Pada siklus ketiga dengan persentase yaitu sangat 

baik 20,0%, baik 80,0%, cukup 0,0% dan kurang 0,0%.     

 

Pembahasan terhadap permasalahan penelitian maupun hipotesis tindakan berdasarkan analisis data 

kualitatif hasil  penelitian dari kerja kolaborasi antara peneliti dan tanggapan guru Pendidikan 

Kewarganegaraan  yang terlibat  dalam kegiatan ini, serta profil kelas sebelum dan sesudah penelitian 

yang dibuat oleh guru yang melakukan tindakan kerja kolaborasi dimulai: 1) dialog awal, 2) 

perencanaan  tindakan, a) identifikasi masalah yang diduga mempengaruhi hasil belajar peserta didik 

dan penyebabnya; b) perencanan solusi masalah, 3) pelaksanaan  tindakan, dan 4) evaluasi hasil 

pelaksanaan  tindakan.   

 

Pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan  sudah 

sesuai dengan harapan, karena sudah  menggunakan pendekatan belajar tuntas dengan baik dan benar. 

Sehingga peserta didik memiliki minat dalam belajar berkaitan dengan tindak mengajar yang 

dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan  kelas IV di SDN 1 Campang Tiga Kecamatan 
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Kotaagung adalah selalu memberikan tujuan pembelajaran, inti materi ajar dan kegiatan yang akan 

dilakukan, membimbing dan  mengarahkan peserta didik yang bertujuan menciptakan hubungan baik 

dengan peserta didik, mendorong dan membimbing peserta didik dalam menyampaikan ide, berlaku 

adil pada semua peserta didik, mengingatkan  peserta didik untuk mengulangi materi yang telah 

diajarkan, memberi semangat peserta didik dalam belajar, menciptakan suasana yang membuat 

peserta didik terlibat secara aktif dengan memberi latihan soal-soal. Proses pembelajaran yang 

dilakukan  dengan gaya mengajar terbuka merupakan upaya pembenahan gaya  mengajar guru. 

Pembenahan yang diupayakan antara lain model pembelajaran klasikal, yang cenderung dilaksanakan 

tanpa variasi dibenahi menjadi model  belajar klasikal, kelompok dan individual. Pembenahan ini 

dilaksanakan dengan strategi pembelajaran terbuka, yaitu menjamin rasa aman, nyaman dan senang 

dalam pembelajarannya serta guru selalu menarik dan memelihara minat belajar peserta didik.    

 

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa: 1).Pendekatan Belajar Tuntas  pada 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SDN 1 Campang Tiga Kecamatan Kotaagung 

Kabupaten Tanggamus  dapat  meningkatkan aktivitas  belajar  peserta didik, yaitu sangat baik 32,0%, 

baik 42,0%, cukup 26,0% dan kurang 0,0%; dan 2).  Pendekatan Belajar Tuntas pada pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di SDN 1 Campang Tiga Kecamatan Kotaagung Kabupaten 

Tanggamus dapat  meningkatkan hasil belajar peserta didik, yaitu pada sangat baik 20,0%, baik 

80,0%, cukup 0,0% dan kurang 0,0%. 

 

Saran penelitian sebagai berikut : 1). Guru sebaiknya selalu memberikan latihan secara kontinyu 

dengan bimbingan seperlunya untuk mengoptimalkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan; 2). Peserta didik : Setiap peserta didik hendaknya dapat menjalin 

hubungan baik dengan  guru agar proses belajar mengajar terasa nyaman dan menyenangkan; dan 3). 

Kepala Sekolah untuk mengaktifkan guru, kepala sekolah perlu melakukan supervisi secara terus 

menerus dengan diberi umpan balik, Kepala sekolah selalu mendorong adanya kerja kolaborasi 

sesama guru.  
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ABSTRACT 

The problem of this research is the low activity and the learning result of Social Science of fourth grade student 

of SDN 1Kuripan. The result of the research shows that in the first cycle of the first meeting of the students who 

are very good activity 5.0%, the students are good activity 17,0%, the student activity enough 27,0% student 

activity less 51,0%: In second cycle of first meeting of student the activity is very good 12,0%, the student 

activity is good 27,0%, the student activity is enough 35,0%, the student activity less 26,0%, In the third cycle of 

first meeting of student which activity very good 25,0% , students with good activity 38,0%, student with activity 

enough 37,0% student with activity less 0,0%. And Results on first cycle of the first meeting of students with 

excellent learning outcomes of 0.0%, students with a good learning outcomes of 10.0%, students whose learning 

outcome is quite 40.0%, students with less than 50.0% learning outcomes: secondly the first meeting of students 

with excellent learning outcomes 10.0%, students with good learning outcomes 25.0%, students with learning 

outcomes are 55.0%, students with less than 10.0% learning outcomes: In the third cycle of the first meeting 

students with excellent learning outcomes 40.0%, students with good learning outcomes 25.0%, students whose 

learning outcomes are quite 35.0%, students with less than 0.0% learning outcomes. 

Key Word: Activities, Learning Outcomes and Think Pair Share Learning Model (TPS) 

 

ABSTRAK 

Masalah penelitian ini adalah rendahnya aktivitas dan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial  siswa kelas IV 

SDN 1 Kuripan. Hasil penelitian menunjukkan pada siklus pertama pertemuan pertama siswa yang aktivitas 

sangat baik  5,0%, siswa yang aktivitas baik  17,0%, siswa yang aktivitas cukup 27,0% siswa yang aktivitas 

kurang 51,0%:  Pada siklus kedua pertemuan pertama siswa yang aktivitas sangat baik  12,0%, siswa yang 

aktivitas baik 27,0%, siswa yang aktivitas cukup 35,0%, siswa yang aktivitas kurang 26,0%,Pada siklus ketiga 

pertemuan pertama siswa yang aktivitas sangat baik  25,0%,siswa yang aktivitas baik  38,0%, siswa yang 

aktivitas cukup 37,0% siswa yang aktivitas kurang 0,0%. Hasil pada siklus pertama pertemuan pertama siswa 

yang hasil belajar  sangat baik  0,0%, siswa yang hasil belajar baik  10,0%, siswa yang hasil belajarnya cukup 

40,0 %, siswa yang hasil belajar kurang 50,0 %:  Siklus kedua  pertemuan pertama siswa yang hasil belajar 

sangat baik  10,0%, siswa yang hasil belajar baik  25,0%, siswa yang hasil belajarnya cukup 55,0%, siswa yang 

hasil belajar kurang 10,0%, : Siklus ketiga pertemuan pertama siswa yang hasil belajar sangat baik  40,0%, 

siswa yang hasil belajar baik  25,0%, siswa yang hasil belajarnya cukup 35,0%, siswa hasil belajar kurang 0,0%.  

Kata Kunci : Aktivitas, Hasil Belajar dan Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

 

 

Proses belajar mengajar merupakan aktivitas yang  dilakukan antara guru dan peserta didik  dalam 

rangka pencapaian tujuan pendidikan. Hal ini adalah suatu interaksi sosial antara guru dan peserta 
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didik  yang tidak dapat dipisahkan dalam belajar mengajar, dimana pendidikan mempunyai tujuan 

untuk membentuk dan merubah tingkah laku seseorang agar menjadi lebih dewasa. Sebagaimana apa 

yang disebutkan bahwa pendidikan adalah "bantuan yang diberikan dengan sengaja kepada anak 

dalam pertumbuhan jasmani dan rohani untuk mencapai tingkat yang lebih dewasa". 

 

Sekolah seharusnya mampu menjadi tempat yang dapat mencetak sumber daya manusia yang berguna 

bagi masyarakat sekitar, oleh karena itu pembelajaran yang terjadi di sekolah memang harus benar-

benar dapat mengena dalam diri peserta didik, dapat dipahami oleh peserta didik  serta dapat 

diamalkan oleh peserta didik  (contextual), sehingga apa yang didapat peserta didik  di sekolah bukan 

hanya sekedar materi yang tidak dapat diamalkan di lingkungan sekitar.   

 

Demikian juga dengan para guru yang tidak dibekali dengan metodologi yang variatif dalam 

melaksanakan proses pembelajaran sehingga dalam penyampaian materi cenderung membosankan. 

Pikiran para guru hanya dipenuhi dengan bagaimana mengajarkan materi tersebut sehingga sesuai 

dengan kurikulum dan sedapat mungkin mengejar target sehingga materi-materi tersebut dapat selesai 

sebelum ujian akhir sekolah bahkan terkadang ada pula beberapa guru yang kurang menguasai materi. 

Mereka tidak memikirkan   apakah peserta didiknya dapat memahami apa yang dia sampaikan dan 

dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat yang notabenenya menjadi kehidupan 

nyata peserta didik. Dalam buku “Menjadi Guru Profesional”  karangan E. Mulyasa disebutkan 

“beberapa kesalahan yang sering dilakukan guru dalam mengajar diantaranya yaitu merasa paling 

pandai, mengambil jalan pintas dalam pembelajaran, dan memaksa hak peserta didik, tentunya faktor 

ini juga dapat menyebabkan gagalnya pembelajaran”. Untuk memacu kemampuan peserta didik  

dalam memahami materi Ilmu Pengetahuan Sosial , dalam proses belajar mengajar diharuskan untuk 

menggunakan berbagai metode belajar, media pembelajaran dan model pembelajaran. Dengan adanya 

metode tersebut diharapkan apa yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik dapat membawa 

hasil yang baik. Sedangkan dalam penyampaiannya di kelas tidak hanya teori, akan tetapi harus 

dipraktekkan melalui percobaan langsung maupun tidak langsung, hal ini diharapkan keterampilan 

dan ingatan peserta didik lebih cepat dan lama. Salah satu upaya untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir kreatif peserta didik  khususnya yaitu dengan menggunakan media kartu bergambar. Kartu 

bergambar merupakan sebuah media belajar secara visual (visual learning) yang disusun sedemikian 

rupa untuk merangsang keaktifan belajar peserta didik  di kelas. Media visual dapat memperlancar 

pemahaman dan memperkuat ingatan. Namun kalau kita cermati di lapangan, khususnya mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial betapa guru-guru lebih mementingkan hasil belajar. Guru-guru 

belum menciptakan proses pembelajaran  memenuhi kriteria pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, 

menarik, dan menyenangkan, serta gembira dan berbobot (Paikem Gembrot). Dalam hal ini, guru 

hanya berceramah dan murid mendengarkan ceramah guru. 

 

Hal tersebut di atas pun penulis alami saat penulis mengelola pembelajaran IPS dengan metode 

konvensional. Penulis mendapat fakta-fakta:  (1) Anak menjadi pasif, bahkan cenderung ngantuk; (2) 

Anak tidak tertarik; (3) Anak tidak terlibat dalam proses pembelajaran, baik intlektual, maupun 

emosionalnya; (4) Anak merasa gelisah; (5) Dan hasil belajar anak rendah. Berdasarkan hasil 

observasi pada saat pra survey diketahui Ketuntasan dan Tes hasil belajar mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial    peserta didik kelas IV SDN 1 Kuripan  Kecamatan Kotaagung  Kabupaten 

Tanggamus, sebagaimana tabel di bawah ini : 

 

 

 

 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7   │   No. 8  │    AGUSTUS 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         52 

  

Tabel Rekap Ketuntasan Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

SDN 1 Kuripan Kec.Kotaagung 

 

Siswa Nilai Jumlah siswa Persentase 

tuntas belajar ≥ 65 5 25 % 

tidak tuntas belajar ˂ 65 15 75 % 

Jumlah 20 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas, jelas bahwa peserta didik yang hasil Tes belajarnya tinggi berjumlah 5 

orang atau 25 %, yang hasil Tes belajarnya rendah  berjumlah 15 orang  atau 75 %.  Data tersebut di 

atas menunjukan bahwa peserta didik kelas IV SDN 1 Kuripan  Kecamatan Kotaagung  Kabupaten 

Tanggamus hasil Tes belajarnya masih rendah. Kondisi ini ini memotivasi penulis untuk mencoba 

menerapkan strategi pembelajaran Think Pair Share (TPS ).   

 

Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu: apakah penerapan strategi pembelajaran Think Pair 

Share (TPS ) dapat meningkatkan minat belajar Ilmu Pengetahuan Sosial peserta didik Kelas IV  SD 

Negeri 1 Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus? 

 

TPS atau berpikir berpasangan berbagi merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang 

untuk mempengaruhi pola interaksi siswa.  TPS pertama kali dikembangkan oleh Frank Lyman dan 

koleganya di Universitas Maryland sesuai yang dikutip Arends, menyatakan bahwa TPS merupakan 

suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Dengan asumsi bahwa 

semua diskusi membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan dan prosedur 

yang digunakan dalam TPS dapat memberi siswa lebih banyak waktu berpikir untuk merespon dan 

saling membantu.  Nurhadi (2004: 23) menyatakan bahwa TPS merupakan struktur yang dirancang 

untuk mempengaruhi pola interaksi siswa yang dapat meningkatkan penguasaan akademik dan 

keterampilan siswa. 

 

Suatu kegiatan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila ada minat yang timbul karena adanya 

kebutuhan. Dengan adanya kebutuhan, maka timbullah motivasi yang disebabkan adanya minat yang 

besar terhadap sesuatu yang mengandung arti, bernilai tinggi bagi orang itu atau karena ia akan 

memenuhi kebutuhan dirinya sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan ia akan merasa senang. 

 

WS. Winkel menyatakan bahwa minat adalah "kecenderungan yang agak menetap dalam subyek 

untuk merasa tertarik pada bidang-bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang-

bidang tertentu".E. Usman Effendi dan Juhaya S. Praja menyatakan bahwa minat adalah 

"memusatkan  kegiatan mental dan perhatian terhadap suatu obyek yang banyak sangkut pautnya 

dengan keadaan diri individu" Berdasarkan pendapat di atas dapat diperjelas bahwa minat merupakan 

pengerahan segala potensi yang ada dalam dirinya terhadap suatu hal yang berhubungan dengan 

keadaan dirinya. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa minat merupakan aktivitas 

mental yang diwujudkan dalam bentuk kecenderungan terhadap suatu obyek, yang dilandasi oleh 

pemusatan perhatian dan perasaan senang terhadap sesuatu obyek tertentu. Belajar secara luas dan 

sempit, yaitu “dalam pengertian luas, belajar dapat diartikan sebagai kegiatan psiko – fisik menuju 

perkembangan pribadi seutuhnya. Kemudian dalam arti sempit, belajar dimaksudkan sebagai usaha 

pengusaan materi ilmu pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan menuju kepribadian 

seutuhnya”. 
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Ilmu Pengetahuan Sosial adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, 

adaptasi, seleksi dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-

keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Puskur (Kasim, 2008:4). 

Geografi, sejarah, dan antropologi merupakan disiplin ilmu yang memiliki keterpaduan yang tinggi. 

Pembelajaran geografi memberikan wawasan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dengan wilayah-

wilayah, sedangkan sejarah memberikan kebulatan wawasan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa 

dari berbagai priode.  

 

Antropologi meliputi studi-studi komparatif yang berkenaan dengan nilai-nilai kepercayaan, struktur 

sosial, aktivitas-aktivitas ekonomi, organisasi politik, ekspresi-ekspresi dan spiritual, teknologi, dan 

benda-benda budaya dari budaya-budaya terpilih. Ilmu ekonomi tergolong kedalam ilmu-ilmu tentang 

kebijakan pada aktivitas-aktivitas yang berkenaan dengan pembuatan keputusan. Sosiologi 

merupakan ilmu-ilmu tentang prilaku seperti konsep peran kelompok, institusi, proses interaksi dan 

kontrol sosial. Kosasi Djahiri (Yaba, 2006:5) menyatakan bahwa IPS adalah merupakan ilmu 

pengetahuan yang memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya 

serta kemudian diolah berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan dan didaktif untuk dijadikan program 

pengajaran pada tingkat persekolahan. Nursid Sumaatmadja (Supriatna, 2008:1) mengemukakan 

bahwa "Secara mendasar pengajaran IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan 

segala tingkah laku dan kebutuhannya”. IPS berkenaan dengan cara manusia menggunakan usaha 

memenuhi kebutuhan materinya, memenuhi kebutuhan budayanya, kebutuhan kejiwaannya, 

pemanfaatan sumber yang ada dipermukaan bumi, mengatur kesejahteraan dan pemerintahannya, dan 

lain sebagainya yang mengatur serta mempertahankan kehidupan masyarakat manusia. 

 

Ilmu pengetahuan sosial merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, 

sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya (Trianto, 2010: 171). Senada dengan pendapat 

Trianto dan Wahyudi (2002) mengungkapkan bahwa di sekolah dasar ilmu pengetahuan sosial 

merupakan paduan dari sejumlah pengetahuan sosial seperti lingkungan sosial, geografi, ekonomi, 

pemerintah, dan sejarah. Pembelajaran IPS di SD mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. (Depdiknas, 2006) Berdasarkan dari  pendapat para ahli 

diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ilmu pengetahuan sosial merupakan hasil integrasi dari 

sejumlah  berbagai cabang ilmu sosial kehidupan yang menelaah dan mengkaji problematika yang 

terjadi di masyarakat. Problematika yang terjadi di masyarakat sebagai isi dari pembelajaran IPS 

terjadi karena dipengaruhi oleh globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

komunikasi.  

 

Tempat penelitian adalah siswa  kelas IV Semester Genap Tahun Pelajaran 2016/2017 SD Negeri 1 

Kuripan Kecamatan Kotaagung. Lama penelitian dari sejak proses perencanaan, pelaksanaan, 

penulisan laporan adalah 3 bulan, yang dimulai dari bulan Januari, Februari, dan Maret 2017. 

 

Tabel Rekapitulasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran di Setiap Siklus 

 

No 

 

Siklus 

 

 Aktivitas % 

SB B C K 

1 Siklus 1 5,0% 17,0% 27,0% 51,0% 

2 Siklus 2 12,0% 27,0% 35,0% 26,0% 

3 Siklus 3 25,0% 38,0% 37,0% 0,0% 
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Data di atas menunjukkan bahwa  dari satu siklus dan pertemuan pertama ke siklus dan pertemuan 

berikutnya berikutnya aktivitas siswa saat mengikuti mengikuti   selalu mengalami kenaikan atau 

peningkatan, yaitu pada siklus pertama pertemuan pertama siswa yang aktivitas sangat sering atau 

sangat baik  5,0%, siswa yang aktivitas sering atau baik  17,0%, siswa yang aktivitas cukup 27,0% 

siswa yang aktivitas kurang 51,0%:  Pada siklus kedua pertemuan pertama siswa yang aktivitas sangat 

sering atau sangat baik 12,0%, siswa yang aktivitas sering atau baik 27,0%, siswa yang aktivitas cuku 

35,0%, siswa yang aktivitas kurang 26,0%,Pada siklus ketiga pertemuan pertama siswa yang aktivitas 

sangat sering atau sangat baik 25,0%,siswa yang aktivitas sering atau baik 38,0%, siswa yang 

aktivitas cukup 37,0%siswa yang aktivitas kurang 0,0%.  

 

Tabel Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa setelah Pembelajaran di Setiap Siklus 

 

Siklus 

 

Hasil Belajar % 

SB B C K 

Siklus 1 Pertemuan 1 0,0% 10,0% 40,0% 50,0% 

Siklus 2 Pertemuan 1 10,0% 25,0% 55,0% 10,0% 

Siklus 3 Pertemuan 1 40,0% 25,0% 35,0% 0,0% 

 

Data tabel di atas menunjukkan bahwa  dari satu siklus dan pertemuan pertama ke siklus dan 

pertemuan berikutnya hasil belajar siswa setelah mengikuti selalu mengalami kenaikan atau 

peningkatan, yaitu pada siklus pertama pertemuan pertama siswa yang hasil belajar  sangat baik  

0,0%, siswa yang hasil belajar baik  10,0%, siswa yang hasil belajarnya cukup 40,0 %, siswa yang 

hasil belajar kurang 50,0%:  Pada siklus kedua  pertemuan pertama siswa yang hasil belajar sangat 

baik  10,0%, siswa yang hasil belajar baik  25,0%, siswa yang hasil belajarnya cukup 55,0%, siswa 

yang hasil belajar kurang 10,0%, : Pada siklus ketiga pertemuan pertama siswa yang hasil belajar 

sangat baik  40,0%, siswa yang hasil belajar baik  25,0%, siswa yang hasil belajarnya cukup 35,0%, 

siswa yang hasil belajar kurang 0,0%.  

 

Penggunaan strategi pembelajaran  Think Pair Share (TPS ). yang berangkat dari pengalaman 

keseharian anak didik ternyata terbukti  ampuh mengkondisikan mereka belajar dengan baik, karena 

peserta didik menjadi tolak ukur pertama dan utama dalam membuat desain pembelajaran. Keaktifan 

belajar akan muncul seiring dengan pengakuan terhadap masing-masing individu sehingga proses 

aktualisasi  diri dengan pengungkapan diri, masalahnya dapat tercapai dikelas. Kondisi tersebut 

tercapai dengan metode Think Pair Share (TPS ).   yang diterapkan di kelas tersebut. Temuan 

mengenai langkah-langkah penggunaan strategi pembelajaran  Think Pair Share (TPS )  pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dalam menigkatkan minat belajar peserta didik  dalam penelitian 

ini memang tidak seideal sebagaimana anjuran-anjuran teoritik misalnya dalam penelitian ini 

meskipun penggunaan strategi pembelajaran  Think Pair Share (TPS ).   belum sesuai secara 

sempurna sesuai anjuran-anjuran teoritiknya, namun hasil yang diharapkan sudah sesuai dengan 

harapan dan standard yang ditetapkan SD Negeri 1 Kuripan  Kecamatan Kotaagung Kabupaten 

Tanggamus. 

 

Dapat diambil kesimpulan  bahwa: 1).Penerapan metode  Pembelajaran Think Pair Share ( TPS ) pada 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IV di SDN 1 Kuripan dapat  meningkatkan aktivitas 

belajar peserta didik, pada siklus pertama pertemuan pertama siswa yang aktivitas sangat baik  5,0%, 

siswa yang aktivitas baik  17,0%, siswa yang aktivitas cukup 27,0% siswa yang aktivitas kurang 

51,0%:  Pada siklus kedua pertemuan pertama siswa yang aktivitas sangat baik  12,0%, siswa yang 
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aktivitas baik  27,0%, siswa yang aktivitas cukup 35,0%, siswa yang aktivitas kurang 26,0%,Pada 

siklus ketiga pertemuan pertama siswa yang aktivitas sangat baik  25,0%,siswa yang aktivitas baik  

38,0%, siswa yang aktivitas cukup 37,0% siswa yang aktivitas kurang 0,0%; dan 2).Penerapan 

metode  Pembelajaran Think Pair Share ( TPS ) pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IV 

di SDN 1 Kuripan dapat  meningkatkan hasil  belajar peserta didik, pada siklus pertama pertemuan 

pertama siswa yang hasil belajar  sangat baik  0,0%, siswa yang hasil belajar baik  10,0%, siswa yang 

hasil belajarnya cukup 40,0 %, siswa yang hasil belajar kurang 50,0 %:  Pada siklus kedua  pertemuan 

pertama siswa yang hasil belajar sangat baik  10,0%, siswa yang hasil belajar baik  25,0%, siswa yang 

hasil belajarnya cukup 55,0%, siswa yang hasil belajar kurang 10,0%, : Pada siklus ketiga pertemuan 

pertama siswa yang hasil belajar sangat baik  40,0%, siswa yang hasil belajar baik  25,0%, siswa yang 

hasil belajarnya cukup 35,0%, siswa yang hasil belajar kurang 0,0%.  

 

Saran penelitian ini sebagai berikut : 1).Siswa dalam proses pembelajaran hendaknya siswa harus 

lebih aktif, , bertanggung jawab atas tugas yang diberikan agar memperoleh hasil belajar yang 

maksimal; 2).Persiapan guru dalam pembelajaran perlu ditingkatkan, agar pelaksanaan pembelajaran 

berjalan sesuai rencana dan hendaknya guru benar-benar memantau kesulitan belajar siswa; dan 

3).Sekolah diharapkan dapat memberikan sarana dan prasarana guna untuk mengembangkan model 

pembelajaran sebagai inovasi dalam pembelajaran agar mampu mengkatkan kualitas pembelajaran. 
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TK Aisyiyah XII Muaro Panjalinan Kecamatan Koto Tangah Kota Padang 

 

 
ABSTRACT 

This type of research is in the form of classroom action research, namely a variety of learning research in the 

context of the classroom and carried out by teachers to solve learning problems faced by teachers, improve the 

quality of learning and try new things in the field of learning to improve quality and learning outcomes. The 

results showed that children's gross motor skills in playing while doing yoga increased: Children were able to 

walk straight on tiptoe while doing yoga, in the first cycle the children who scored very high were 33% and in 

the second cycle it increased to 93%. Children are able to withstand the strength of the muscles of the hands 

and feet going up and down stairs when doing yoga, in the first cycle the child got a very high score of 40% and 

in the second cycle it increased to 93%. Children are able to jump in various variations when doing yoga, in the 

first cycle the children who scored very high were 33% and in the second cycle it increased to 93%. II increased 

to 87%. 

Key Word: Gross Motor Ability, Playing while Yoga 

 

ABSTRAK 

Jenis penelitian ini berupa penelitian tindakan kelas, yaitu berbagai penelitian pembelajaran dalam konteks kelas 

dan dilakukan oleh guru untuk memecahkan masalah pembelajaran yang dihadapi guru, meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan mencoba hal baru di lapangan. pembelajaran untuk meningkatkan kualitas dan hasil belajar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motorik kasar anak dalam bermain sambil melakukan yoga meningkat: 

Anak mampu berjalan lurus berjinjit saat melakukan yoga, pada siklus I anak yang mendapat nilai sangat tinggi 

33% dan pada siklus II meningkat menjadi 93%.. Anak mampu menahan kekuatan otot tangan dan kaki naik 

turun tangga saat melakukan yoga, pada siklus I anak mendapat nilai sangat tinggi yaitu 40% dan pada siklus II 

meningkat menjadi 93%. Anak mampu melompat dalam berbagai variasi saat melakukan yoga, pada siklus I 

anak yang mendapat nilai sangat tinggi sebesar 33% dan pada siklus II meningkat menjadi 93%. II meningkat 

menjadi 87%. 

Kata Kunci: Kemampuan Motorik Kasar, Bermain sambil Beryoga 

  

 

PENDAHULUAN 

Taman Kanak-Kanak adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan 

formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun. Adapun tujuan 

pendidikan di TK adalah untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal 

dan menyeluruh sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai kehidupan.  

 

Pendidikan di TK ini, diharapkan anak dapat mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya baik 

psikis maupun fisik yang meliputi moral, agama, sosial, emosional, kognitif, dan bahasa untuk siap 

memasuki pendidikan selanjunya. 
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Perkembangan keterampilan motorik baik motorik kasar maupun motorik halus pada anak tidak akan 

berkembang melalui kematangan begitu saja melainkan juga keterampilan itu harus dipelajari. 

Perkembangan keterampilan motorik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencakup kesiapan 

belajar, kesempatan belajar, kesempatan berpraktik, model yang baik, bimbingan, dan motivasi.  

Setiap keterampilan harus dipelajari satu demi satu. Apabila salah satu faktor tersebut tidak ada maka 

perkembangan keterampilan jasmani anak akan berada dibawah kemampuannya.  

 

Agar pertumbuhan dan perkembangan anak didik, terutama dalam perkembangan motorik kasar dapat 

berhasil sesuai dengan yang diharapkan banyak dipengaruhi oleh kreativitas dan kemampuan 

professional guru dalam memilih alat/sarana, dan metode/teknik pelaksanaan kegiatan yang tepat. 

 

Berdasarkan pengamatan di TK Aisyiyah XII Muaro Panjalinan Kecamatan Koto Tangah, peneliti  

menemukan berbagai fenomena diantaranya : Kurang berkembangnya  motorik kasar anak hal ini 

terlihat dari kegiatan senam yang dilakukan anak banyak diam dan malas untuk bergerak karena anak 

kurang mampu melakukan koordinasi gerakan kaki, tangam, kepala dalam melakukan senam hal ini 

disebabkan oleh kurangnya latihan dan bimbingan dari guru, alat /sarana yang  kurang memadai, 

kurangnya kreatifitas guru dalam menciptakan kegiatan permainan yang bervariasi, metode/teknik 

yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar kurang bervariasi. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis Penelitian ini adalah berbentuk penelitian tindakan kelas yaitu ragam penelitian pembelajaran 

yang berkonteks kelas dan dilaksanakan oleh guru untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran 

yang dihadapi oleh guru, memperbaiki mutu pembelajaran dan mencoba hal-hal baru dibidang 

pembelajaran demi peningkatan mutu dan hasil pembelajaran. 

 

Menurut Arikunto (2007: 58) Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian tindakan (action 

research) yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran dikelasnya.   Empat 

kegiatan utama yang ada pada setiap siklus yaitu : (a) Perencanaan, (b) Tindakan, (c ) Pengamatan, 

dan (d) Refleksi.  

 

Analisis data dilakukan dengan analisis komparatif yaitu dengan membandingkan hasil rata-rata 

membaca awal anak dengan indikator kinerja pada tiap siklus. Data membaca awal anak dikumpulkan 

dengan observasi dan data tentang metode cantol roudhoh dikumpulkan dengan observasi dan catatan 

lapangan.    

 

HASIL PENELITIAN  

Deskripsi Siklus I 

Pelaksanaan Pembelajaran pada pertemuan III sudah  sesuai dengan rencana, berdasarkan hasil 

pengamatan dampak pembelajaran masih belum cukup berhasil, namun sudah ada peningkatan dari 

pertemuan I, II dan ke pertemuan III, hal ini terlihat jelas dari :  Anak mampu berjalan lurus dengan 

berjinjit sambil beryoga katagori sangat tinggi pada pertemuan I  20%, pertemuan II 33% , pada 

pertemuan ke III masih sama 33 % .  

 

Kekuatan otot-otot tangan dan kaki anak naik dan turun tangga sambil beryoga, katagori sangat tinggi   

pada pertemuan I 20%, pertemuan II 27%,  pertemuan ke III menjadi 33%. Anak mampu melompat 

dengan bervariasi sambil beryoga katagori sangat tinggi pada pertemuan I 20%, pertemuan II 27%, 

pertemuan ke III menjadi 40% Kelenturan tubuh anak dalam beryoga yang mendapat nilai sangat 

tinggi pada pertemuan I 20%, pertemuan II 20%, pertemuan III menjadi 27%. 
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Ditinjau dari aktifitas anak, pembelajaran pada siklus I sudah berjalan dengan baik, ada pula hal-hal 

yang harus diperhatikan, yaitu:  Masih ada anak yang kurang mampu melakukan gerakan bermain 

sambil beryoga untuk keseimbangan, kekuatan otot, kelenturan. Dari hasil observasi yang di lakukan, 

masih ada anak yang belum mampu mengekspresikan diri melalui gerakan yang bervariasi dengan 

lentur dan lincah dalam bermain sambil beryoga. 

 

Berdasarkan pengamatan dan data menunjukkan bahwasanya belum tercapai KKM yang telah 

ditentukan makanya dilanjutkan ke Siklus II. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan hal sebagai 

berikut : Meningkatkan latihan, bimbingan dan memotivasi anak secara individu terutama bagi anak 

yang masih mengalami kesulitan agar pada Siklus II peningkatan motorik kasar anak lebih meningkat. 

Memberikan kesempatan dan mendampingi anak, serta memperhatikan lingkungan atau tempat 

bermain anak yang nyaman, aman, serta memberikan kesempatan kepada anak untuk melaksanakan 

kegiatan secara bergantian untuk lebih berfariasi pembelajaran dilakukan diluar ruangan 

 

Pada pertemuan selanjutnya peneliti  merancang pembelajaran atau metode yang lebih menarik bagi 

anak yaitu peneliti mengajak anak bermain diluar ruangan sambil beryoga dengan adanya metode 

yang bervariasi diharapkan dapat meningkatkan motorik kasar anak pada pertemuan berikutnya. 

            

Deskripsi Siklus II 

Hasil pelaksanaan Siklus 1, ternyata belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Sebab 

tingkat kemampuan motorik kasar anak pada Siklus I masih di bawah 75%. Sebagaimana yang telah 

dinyatakan Alwen (2005: 10) apabila indikator tingkat keberhasilan anak belum mencapai 75%  

berarti belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), jadi peneliti melanjutkan penelitian 

pada Silkus II yang dilaksanakan sebanyak 3 kali pertemuan 

 

Berdasarkan hasil belajar yang diperoleh pada siklus II juga didasarkan pada tiga hal yaitu 

ketertarikan, mau mencoba kegiatan bermain sambil beryoga. Berdasarkan jumlah anak yang 

memperoleh rata-rata yang meningkat dapat dilihat pada siklus II telah mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal yang telah ditetapkan.  

 

Hal tersebut terlihat pada persentase rata-rata pada pertemuan ketiga siklus II adalah 92% jika 

persentase ini dikaitkan dengan hasil wawancara dengan pertanyaan ketiga 80% anak menjawab tidak 

menemui kesulitan. Angka dari kedua sumber tersebut tidak jauh berbeda. Hal ini berarti kegiatan 

bermain sambil beryoga di TK Aisyiyah XII Muaro Panjalinan Kecamatan Koto Tangah kelompok 

B1 dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar anak. 

 

Pembahasan  

Hasil penelitian peningkatan kemampuan motorik kasar anak melalui kegiatan bermain sambil 

beryoga di TK  Aisyiyah XII Muaro Panjalinan Kecamatan Koto Tangah, diperlukan beberapa 

ketentuan guna menjelaskan dan memperdalam kajian dalam penelitian ini.  

 

Kondisi awal diperoleh gambaran kemampuan motorik kasar anak masih rendah dimana sebagian 

anak di TK Aisyiyah XII Muaro Panjalinan Kecamatan Koto Tangah mengalami kesulitan dalam 

keseimbangan,kekuatan otot tangan dan kaki, kelenturan dan kelincahan dalam melakukan gerakan 

senam. Hal ini kurangnya latihan dan bimbingan, teknik/metode yang tidak tepat, kurangnya 

kreativitas guru dalam menciptakan permainan yang menarik dan menyenangkan bagi anak. 
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Setelah melihat kondisi awal kemampuan motorik kasar anak di TK Aisyiyah XII Muaro Panjalinan 

Kecamatan Koto Tangah, peneliti melakukan tindakan untuk memperbaiki pembelajaran dalam 

melakukan gerakan motorik kasar anak melalui kegiatan bermain sambil beryoga. 

 

Pada Siklus I  ini peneliti melakukan kegiatan bermain sambil beryoga. kegiatan bermain merupakan 

satu aktivitas yang disukai anak-anak. Di sini terlihat bahwa melalui  kegiatan bermain sambil 

beryoga, anak dapat menghilangkan rasa lelahnya, melupakan kekesalan hatinya, serta meluapkan 

ekspresinya. Dengan bermain membuat segala sesuatu jadi terasa menyenangkan.  

 

Dalam melakukan kegiatan bermain sambil beryoga ini terlihat bahwa perhatian anak terserap 

sepenuhnya pada kegiatan ini, dan secara alami konsentrasi anakpun akan hadir dengan sendirinya. 

Dalam kegiatan ini anak sangat senang dan gembira ketika anak melakukan kegiatan tersebut. Pada 

kegiatan ini anak juga terlihat bersemangat ketika melakukan permainan. Hal ini terlihat ketika anak 

berlomba melakukan gerakan yang telah di contohkan oleh guru. Anak merasa lebih percaya diri 

untuk melakukan gerakan bermain sambil beryoga.  

 

Selanjutnya dapat dilihat pada penerapan siklus II, peneliti menemukan peningkatan kemampuan 

motorik kasar anak setelah melakukan kegiatan bermain sambil beryoga anak sudah  berani dalam 

melakukan gerakan bervariasi, menjaga keseimbangan tubuhnya, kekuatan otot-otot tubuhnya sudah 

terlatih, serta kelenturan dan kelincahan dalam melakukan gerakan  kegiatan bermain sambil beryoga 

secara sendirian sehingga  mencapai hasil yang lebih optimal, untuk lebih menarik dan lebih 

bervariasinya kegiatan pembelajaran pada siklus II peneliti melakukan kegiatan yang lebih bervariasi 

dengan membawa anak keluar ruangan belajar sehingga terlihat peningkatan keberhasilan pada anak 

dan anak  bisa melakukan kegiatan dengan baik dan  perkembangan motorik kasar  anak meningkat.  

 

Berdasarkan tindakan penelitian siklus I dan siklus II dapat dijabarkan keberhasilan kegiatan bermain 

sambil beryoga sebagai berikut: Anak lebih banyak tertarik  melakukan kegiatan melalui permainan. 

Metode yang bervariasi dapat menumbuhkan motivasi belajar anak, sehingga anak lebih kreatif dan 

bersemangat dalam melakukan kegiatan permaianan. Dapat meningkatkan kemampuan fisik, bahasa, 

social emosiona dan fantasi anak. Pengajaran lebih menarik perhatian anak  karena bahan pengajaran 

jelas maknanya. 

 

Ditinjau dari aktivitas anak, pembelajaran pada siklus II sudah berjalan dengan baik dan berhasil. 

Kemampuan motorik kasar anak dalam kegiatan bermain sambil beryoga meningkat: Anak mampu 

berjalan lurus dengan berjinjit sambil beryoga, pada siklus I anak yang mendapat nilai sangat tinggi 

sebanyak 33% dan pada siklus II meningkat menjadi 93%.  Anak mampu menahan kekuatan otot-otot 

tangan dan kaki naik dan turun tangga sambil beryoga, pada siklus I anak yang mendapat nilai sangat 

tinggi sebanyak 40%.  

 

Pada siklus II meningkat menjadi 93%. Anak mampu melompat dengan bervariasi sambil beryoga i, 

pada siklus I anak yang mendapat nilai sangat tinggi sebanyak 33% dan pada siklus II meningkat 

menjadi 93%. Kelenturan tubuh anak dalam beryoga pada siklus I anak yang mendapat nilai sangat 

tinggi sebanyak 27% dan pada siklus II meningkat menjadi 87%. 

  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:. Yoga 

adalah seni olah tubuh dan pernapasan yang dapat meningkatkan keberanian dan keseimbangan, 
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kekuatan otot-otot tubuh anak, kelenturan dan kelincahan dalam berolah tubuh sehingga badan jadi 

sehat dan bugar selain itu bisa memperbaiki postur tubuh anak  

 

Saran 

Diharapkan kepada seluruh pendidikan dapat mengembangkan kemampuan bergoya untuk 

perkembangan kemampuan motork kasar anak di TK Aisyiyah XII Muaro Panjalinan Kecamatan 

Koto Tangah. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to: improve student learning outcomes in science learning by using the 

demonstration method in class V at SDN 16 Air Tawar Timur. This research is a classroom action research 

(CAR) using qualitative and quantitative approaches. The results showed an increase in science learning 

outcomes using the demonstration method: (a) RPP cycle I meeting 1 was 64% (C), cycle I meeting 2 was 79% 

(B), in cycle II meeting 1 increased to 89% (SB) and cycle II meeting 2 became 96% (SB), (b) implementation of 

learning from the teacher aspect, in cycle I meeting 1 was 68% (C), in cycle I meeting 2, 80% (SB), there was 

an increase in cycle II meeting 1 became 91% (SB), and the second cycle meeting 2 became 97% (SB). In the 

aspect of students in cycle I meeting 1 66% (C), in cycle I meeting 2 it became 73% (B), increased in cycle II 

meeting 1 by 89% (SB) and cycle II meeting 2 by 93% (SB), ( c) student learning outcomes in cycle I meeting 1 

were 69 (C), cycle I meeting 2 was 75 (B), increased in cycle II meeting 1 was 80 (SB) and cycle II meeting 2 

was 87 (SB). Thus, it can be proven that the demonstration method can improve science learning outcomes by 

using the demonstration method in class V at SDN 16 Air Tawar Timur 

Key Word: Learning Outcomes, Demonstration Method 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA dengan 

menggunakan metode demonstrasi pada kelas V SDN 16 Air Tawar Timur. Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas (PTK) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

peningkatan hasil belajar IPA dengan metode demonstrasi: (a) RPP siklus I pertemuan 1 sebesar 64% (C), siklus 

I pertemuan 2 sebesar 79% (B), pada siklus II pertemuan 1 meningkat menjadi 89% ( SB) dan siklus II 

pertemuan 2 menjadi 96% (SB), (b) pelaksanaan pembelajaran dari aspek guru, pada siklus I pertemuan 1 68% 

(C), pada siklus I pertemuan 2, 80% (SB), ada Terjadi peningkatan pada siklus II pertemuan 1 menjadi 91% 

(SB), dan siklus II pertemuan 2 menjadi 97% (SB). Pada aspek siswa pada siklus I pertemuan 1 66% (C), pada 

siklus I pertemuan 2 menjadi 73% (B), meningkat pada siklus II pertemuan 1 sebesar 89% (SB) dan siklus II 

pertemuan 2 sebesar 93% ( SB), (c) hasil belajar siswa pada siklus I pertemuan 1 adalah 69 (C), siklus I 

pertemuan 2 adalah 75 (B), meningkat pada siklus II pertemuan 1 adalah 80 (SB) dan siklus II pertemuan 2 

adalah 87 (SB ) ). Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA dengan menggunakan metode demonstrasi pada siswa kelas V SDN 16 Air Tawar Timur 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Metode Demonstrasi 

 

 

LATAR BELAKANG 

Hasil belajar merupakan tujuan dari suatu pembelajaran berupa penguasaan terhadap kompetensi 

yang harus dikuasai siswa yang meliputi kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik setelah 
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mengikuti proses pembelajaran.  Hasil belajar merupakan penguasaan terhadap suatu kompetensi 

atau pengetahuan sesuai dengan tujuan dari pendidikan yang diikuti oleh siswa setelah mengikuti 

suatu proses pembelajaran, sebagaimana pernyataan   Soediro (dalam Mahyudin, 2008:20) yang 

mendefinisikan hasil belajar “sebagai  tingkat  penguasaan  suatu  pengetahuan  yang dicapai  oleh 

siswa dalam mengikuti program belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang dimiliki 

seseorang”. 

 

Sedangkan  menurut  Oemar  (2007:10)  menyatakan  bahwa  “hasil belajar adalah tingkah laku yang 

timbul, misalnya dari yang tidak tau menjadi tau, timbulnya pertanyaan baru, perubahan dalam tahap 

kebiasaan dan keterampilan, kesanggupan menghargai, perkembangan sikap sosial, emosional dan 

pertumbuhan jasmani”. 

 

Dari pernyataan di atas jelas terlihat bahwa hasil belajar menjadi  tujuan dari pembelajaran. Berhasil-

tidaknya suatu proses pembelajaran sangat ditentukan oleh hasil belajar yang dikuasai oleh peserta 

didik secara nyata, seperti dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

 

Berdasarkan pengalaman penulis dalam pembelajaran IPA di SDN 16 Air Tawar Timur, dapat 

disimpulkan bahwa permasalahan yang berasal dari guru antara lain: 1) Pelaksanaan pembelajaran 

didominasi oleh metode ceramah, 2) kurang mampu menggunakan metode yang dapat merangsang 

keaktifan siswa, 3) belum memberikan kesempatan pada siswa membandingkan suatu teori dengan 

kenyataan yang ada, 4) kurang menggunakan alat peraga pada saat pembelajaran berlangsung. 

Sedangkan permasalahan dari siswa antara lain: 1) lebih banyak jadi pendengar, 2) kurang terlibat 

secara aktif dalam pembelajaran,   3)   kurang   mampu   membandingkan   suatu   teori   dengan 

kenyataan yang ada, 4) Kurang mendapatkan pengalaman dalam pembelajaran IPA. Kelas V SDN 

16 Air Tawar Timur. Secara umum pencapaian hasil ulangan harian dalam mata pelajaran ini belum 

begitu maksimal, bahkan masih banyak yang berada dibawah standar  ketuntasan minimal yang telah 

ditetapkan. Nilai rata- rata UH yang didapatkan oleh siswa adalah 7,32 dan 55,56% siswa berada 

dibawah SKM yang telah ditentukan sebesar 7,50. 

 

Metode demonstrasi bisa membuat pembelajaran bagi siswa lebih berkesan secara mendalam dan 

lebih sempurna, sebagaimana pendapat Roestiyah (2008,83), “dengan demonstrasi, proses 

penerimaan siswa terhadap pelajaran akan lebih berkesan secara mendalam; sehingga membentuk 

pengertian yang baik dan sempurna.” 

 

Metode demonstrasi dalam pembelajaran akan lebih berkesan secara mendalam karena membuat 

suatu pembelajaran menjadi lebih jelas, dan konkret, sehingga lebih menarik, dan lebih mudah 

dipahami siswa. 

 

Jadi jelas metode demonstrasi bertujuan untuk mendidik siswa belajar untuk mengetahui, memahami 

dan mengartikan sesuatu hal/ masalah berdasarkan kesimpulan dari demonstrasi yang dilakukan atau 

disaksikannya secara nyata. 

 

Metode   demonstrasi   memiliki   beberapa   kelebihan   yang   bisa diterapkan  dalam  pembelajaran  

(Syaiful,  2009:91). Jika disimpulkan maka kelebihan dari metode demonstrasi adalah: proses 

penerimaan siswa terhadap pelajaran akan lebih berkesan secara mendalam karena dilakukan dengan 

cara yang konkret dan menarik karena dapat mencobakan, mengamati, merasakan secara langsung, 

serta dapat membandingkan kebenaran teori dengan kenyataan; sehingga membentuk pengertian 

dengan baik dan sempurna. 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7   │   No. 8  │    AGUSTUS 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         63 

  

Manfaat demonstrasi antara lain, cara berfikir lebih kritis, memberikan pengalaman praktis, 

memperbaiki kesalahan hasil ceramah (Abu ,2005:62; Syaiful 2009:197). Jika disimpulkan banyak 

manfaat penggunaan metode demonstrasi dalam pembelajaran IPA di SD. Dengan penggunaan 

metode ini siswa di  SD mampu  memusatkan  perhatiannya  pada proses pembelajaran, karena 

melalui metode ini siswa diberikan suatu pengalaman  yang praktis dalam memahami suatu 

proses, urutan, cara kerja ataupun benda, sehingga mengurangi kesalahan dalam pengambilan suatu 

kesimpulan terhadap proses pembelajaran yang diikuti. 

 

Langkah-langkah penggunaan metode demonstrasi meliputi langkah persiapan, pelaksanaan, dan 

tindak lanjut (Nana, 2010:94). Jika disimpulkan ketiga langkah demonstrasi tersebut antara lain: 1) 

persiapan/ perencanaan, 2) pelaksanaan demonstrasi, 3) tindak lanjut demonstrasi. Sedangkan 

langkah- langkah  demonstrasi  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  langkah- langkah 

menurut Nana, karena: (1) langkah-langkah  yang digunakan lebih lengkap, meliputi persiapan, 

pelaksanaan, dan tindak lanjut, (2) pelaksanaan pada   setiap   langkah-langkah   yang   digunakan   

lebih   jelas,   (3)   lebih mengaktifkan siswa, dan (4) sesuai dengan materi yang diajarkan. 

 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran IPA dengan Menggunakan Metode  

Demonstrasi  di  Kelas  V  SDN 16 Air Tawar Timur  .” 

 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah secara 

umum dalam penelitian ini adalah: “ Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPA dengan menggunakan metode demonstrasi di kelas V SDN 16 Air Tawar Timur?” 

 

Adapun rumusan masalah secara khusus adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah rancangan 

pembelajaran untuk peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA dengan menggunakan 

metode demonstrasi di kelas V SDN 16 Air Tawar Timur ? 2) Bagaimanakah pelaksanaan 

pembelajaran untuk peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA dengan menggunakan 

metode demonstrasi di kelas V SDN 16 Air Tawar Timur ? 3) Bagaimanakah hasil belajar siswa 

pada pembelajaran IPA menggunakan metode demonstrasi di kelas V SDN 16 Air Tawar Timur ? 

 

Tujuan penelitian tindakan kelas secara umum adalah untuk mendeskripsikan peningkatan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran IPA dengan menggunakan metode demonstrasi di kelas V SDN 16 

Air Tawar Timur. Sedangkan secara khusus penelitian tindakan ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 

1) Rancangan pembelajaran untuk peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA dengan 

menggunakan metode demonstrasi di kelas   V   SDN 16 Air Tawar Timur ;   2)   Pelaksanaan   

pembelajaran   untuk peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA dengan menggunakan 

metode demonstrasi di kelas V SDN 16 Air Tawar Timur  3) Hasil belajar siswa pada pembelajaran 

IPA menggunakan metode demonstrasi di kelas V SDN 16 Air Tawar Timur . 

 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan hasil dalam usaha 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar di sekolah dasar. Secara praktis, hasil 

penelitian ini diharapkan  dapat bemanfaat:  1) Bagi kepentingan teoritis, diharapkan mampu 

menambah, melengkapi, serta memperkuat teori-teori dalam pembelajaran IPA, yang sudah ada; 2) 

Bagi kepentingan praktis, diharapkan mampu dijadikan sebagai umpan balik dalam memperbaiki 

kegiatan pembelajaran di SD; 3) Bagi penulis dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan 

dapat juga untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan menggunakan metode demonstrasi; 4) Bagi 

guru, penerapan metode pembelajaran ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan pengetahuan dan 
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pengalaman praktis dalam melaksanakan pembelajaran IPA  atau mata pelajaran lainnya; 5) Bagi 

siswa, penerapan metode pembelajaran ini. Diharapkan mampu meningkatkan hasil pembelajaran 

IPA; 6) Bagi sekolah, Sebagai masukan dalam merancang dan menerapkan kebijakan dalam upaya 

meningkatkan hasil pembelajaran di sekolah, serta dapat menjadikan metode demonstrasi menjadi 

salah satu metode pembelajaran yang diterapkan di sekolah. 

 

Metodologi 

Penelitian ini merupakan penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang digunakan secara alamiah dalam 

situasi normal tanpa dimanipulasi, yang menuntut keterlibatan peneliti secara langsung, sebagaimana 

pernyataan Suharsimi (2006,11) “pendekatan  kualitatif  digunakan  karena  pelaksanaan  penelitian  

ini  terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan  dan  

kondisinya,  menekankan  pada  deskripsi  secara  alami,  dan menuntut keterlibatan peneliti secara 

langsung di lapangan.” 

 

Hasil 

Siklus I  

Hasil yang diperoleh berdasarkan penilaian terhadap RPP yaitu sebesar 71,5% dengan kategori baik, 

sedangkan penilaian terhadap aktifitas guru sebesar 74% dengan kategori baik, dan penilaian 

terhadap aktifitas siswa sebesar 69,5% dengan kategori cukup. 

 

Berdasarkan hasil observasi dan hasil tes yang dilakukan, dapat disimpulkan hasil belajar belum 

mencapai kategori keberhasilan yang diharapkan dan kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Oleh 

karena itu, perlu dilanjutkan ke siklus dua. 

 

Siklus II  

Pada proses ini dibahas tentang hasil pengumpulan data dan analisis data hasil  pengamatan  pada  

siklus  II.  Penilaian  terhadap  RPP  dengan  rata-rata 92,5% dengan kategori sangat baik, rata-rata 

penilaian terhadap aktifitas guru adalah 94% dengan kategori sangat baik, dan penilaian terhadap 

aktifitas siswa menghasilkan nilai rata-rata 91% dengan kategori sangat baik. Berdasarkan hasil 

yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran pada siklus II termasuk 

kategori sangat baik. Artinya setelah menggunakan metode demonstrasi kualifikasi perencanaan 

pembelajaran (RPP) yang dirancang guru secara berkolaborasi dengan peneliti yang dipakai untuk 

siklus II meningkat menjadi sangat baik karena 27 dari 28 komponen yang terdapat dalam 

instrument pengamatan RPP telah dapat dicapai oleh guru dalam merancang pelaksanaan 

pembelajaran. 

 

Berdasarekan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan  pembelajaran  IPA 

pada siklus  II berjalan dengan  sangat  baik, dengan demikian peningkatan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPA dengan menggunakan metode demonstrasi sudah berhasil. 

 

Pembahasan 

Siklus I 

RPP yang dirancang sebelum tindakan siklus I kurang tersusun secara sistematis, utuh dan 

menyeluruh, memperhatikan karakteritik siswa, materi standar yang dijadikan bahan kajian dalam 

pembelajaran. Belum memuat seluruh komponen yang harus ada dalam RPP. Susanto (2007:167) 

mengatakan bahwa “Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah penjabaran silabus ke 

dalam unit satuan kegiatan pembelajaran untuk dilaksanakan di kelas. Rencana pelaksanaan 
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pembelajaran merupakan rencana operasional pembelajaran yang memuat beberapa indikator yang 

terkait untuk dilaksanakan dalam satu atau beberapa kali pertemuan”. Jadi rencana pelaksanaan 

pembelajaran memuat indikator yang harus dicapai dalam bentuk rencana operasional. 

 

Pembelajaran pada siklus I dilaksanakan sesuai dengan langkah- langkah metode demonstrasi yang   

terbagi dalam tiga Langkah yaitu: 1) persiapan/ perencanaan demonstrasi, 2) pelaksanaan 

demonstrasi, dan 3) tindak lanjut demonstrasi. 

 

Berdasarkan analisis data pengamatan aktivitas guru dan siswa. Aktifitas guru pada siklus I 

pertemuan 1 bernilai 68% dan kualifikasi cukup, pada siklus I pertemuan 2 aspek guru bernilai 80% 

dan kualifikasi sangat baik, dengan skor rata-rata siklus I 74% dengan kualifikasi baik. Aktivitas 

siswa siklus I pertemuan 1 bernilai 66% dengan kualifikasi cukup dan pada pertemuan 2 mendapat 

73% dengan kualifikasi baik. Aktivitas siswa pada pembelajaran IPA dengan menggunakan metode 

demonstrasi diperoleh skor pelaksanaan aktivitas siswa pada siklus I adalah 69,5% dengan 

kualifikasi cukup. 

 

Pencapaian hasil belajar siswa sesudah melaksanakan pembelajaran IPA dengan menggunakan 

metode demonstrasi pada siklus I sudah dapat dikatakan baik  dibandingkan  sebelum  diadakan  

tindakan  Adapun  penilaian  terhadap siswa yang dilakukan guru meliputi tiga aspek penilaian yaitu 

aspek afektif, psikomotor, kognitif. 

 

Penilaian Aspek kognitif pada siklus I diperoleh rata-rata 73,3 dengan kategori baik, namun belum 

mencapai target yang diharapkan berupa KKM sebesar 75 Hal ini disebabkan karena siswa belum 

terbiasa menggunakan metode demonstrasi dalam pembelajaran, sedangkan aspek afektif mendapat 

nilai rata-rata 70,2 dan aspek psikomotor mendapat nilai rata-rata 72,4. Rata- rata total hasil belajar 

siswa dengan menggunakan metode demonstrasi pada siklus  I  adalah  72,0  sedangkan  nilai  KKM  

yang  diharapkan  adalah  75, sehingga perlu dilanjutkan pada siklus II 

 

Siklus II 

Perencanaan tindakan pada siklus II menggunakan metode demonstrasi, telah disusun secara 

sistematis, deskripsi materi  lengkap dan dijadikan sebagai bahan kajian pembelajaran, semua 

komponen RPP sudah lengkap, rumusan indikator    telah mengarah pada tiga ranah (kognitif, 

afektif dan psikomotor), rumusan tujuan pembelajaran    telah memperhatikan rumus ABCD, 

mencantumkan metode pembelajaran yang akan digunakan, telah mencantumkan sumber dan 

media/alat pembelajaran, sudah mencantumkan penilaian yang meliputi : a) prosedur penilaian, b) 

bentuk dan jenis penilaian, c)  instrumen  penilaian/soal-soal  dan  kunci  jawaban,  d)  kriteria  

penilaian, Sudah mencantumkan nama, tempat dan yang menyetujui RPP yang dirancang untuk 

tindakan penelitian dan telah memuat semua komponen-komponen yang harus ada dalam RPP 

sehingga mencapai keberhasilan dengan baik. 

 

RPP pada siklus II dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah metode demonstrasi, yaitu: 1) 

persiapan/ perencanaan demonstrasi, 2) pelaksanaan demonstrasi, dan 3) tindak lanjut demonstrasi. 

 

Hasil penilaian terhadap RPP siklus II pertemuan 1 adalah 89% yang merupakan kategori sangat 

baik (SB). Dan pada pertemuan ke 2 adalah 96% dengan kategori sangat baik. Hal ini karena guru 

telah mensistematiskan pembelajaran dengan perencanaan sehingga penggunaan pendekatan   

inkuiri terlaksana dengan maksimal. Hasil penilaian RPP pada siklus II diperoleh nilai 185% dengan 

rata-rata 92,5%. 
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Aktifitas guru pada siklus II pertemuan 1 diperoleh persentase 91% dan kualifikasi sangat baik. pada 

siklus II pertemuan 2 pada aspek guru diperoleh persentase 97% dan kualifikasi sangat baik. 

Aktivitas guru pada pembelajaran IPA dengan menggunakan metode demonstrasi diperoleh skor 

pelaksanaan aktivitas guru pada siklus II adalah 94% dengan kualifikasi sangat baik. 

 

Aktifitas siswa pertemuan pertama siklus II dengan persentase 89% dengan kualifikasi sangat baik. 

Pada pertemuan kedua dengan persentase 93% dengan kualifikasi sangat baik. Rata – rata aktivitas 

siswa pada pembelajaran IPA dengan menggunakan metode demonstrasi diperoleh skor pelaksanaan 

aktivitas siswa pada siklus II adalah 91% dengan kualifikasi baik. 

 

Penilaian Aspek kognitif pada siklus II diperoleh rata-rata 85,0 dengan kategori sangat baik, 

sedangkan aspek afektif mendapat nilai rata-rata 82,4 dengan kategori sangat baik dan aspek 

psikomotor mendapat nilai rata-rata 82,9 dengan kategori sangat baik. Sedangkan rata-rata total 

hasil belajar siswa dengan menggunakan metode demonstrasi pada siklus II adalah 83,4 dengan 

kategori sangat baik. 

 

Dari data di atas maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan hasil belajar dari siklus I, 

maka penelitian ini telah berhasil dan guru sudah berhasil dalam usaha meningkatkan hasil 

pembelajaran IPA dengan menggunakan metode demonstrasi di kelas V SDN 16 Air Tawar Timur  

sesuai dengan  pendapat  Susanto  (2007:41)  yang  menyatakan  kriteria  ketuntasan belajar adalah 

mencapai 75%, maka ketuntasan hasil belajar sebesar 83,4% pada siklus II sudah dapat 

dikategorikan berhasil. Pembelajaran siklus II sudah mencapai target yang diharapkan. Maka 

penelitian tidak dilanjutkan ke siklus selanjutnya. 

 

Simpulan dan saran 

Sesuai   dengan   hasil   dan   pembahasan   terhadap   penelitian   yang dilakukan, maka peneliti 

dapat menyimpulkan sebagai berikut: (1) perlunya pembuatan rencana pembelajaran, dengan 

memperhatikan komponen penyusunnya.(2) pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan 

metode demonstrasi terdiri dari kegiatan awal pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran dan kegiatan 

akhir (3) Hasil belajar siswa dengan menggunakan metode demonstrasi di kelas V SDN 16 Air 

Tawar Timur  meningkat. 

 

Penelitian ini dapat digunakan dan diterapkan dalam pembelajaran yang akan  datang,  serta  

diharapkan  dapat  menggunakannya  dengan  model  yang lebih bervariatif sehingga siswa lebih 

tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang diberikan. Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka 

peneliti mengemukakan beberapa saran  yang sekiranya dapat memberikan masukan agar dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa yaitu: 1) Sebelum pembelajaran, guru  harus  merancang  Rencana  

Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP)  sesuai dengan kurikulum KTSP dan metode yang digunakan, 

khususnya metode demonstrasi, dengan memperhatikan intake siswa; 2)Pelaksanaan metode 

demonstrasi hendaknya disesuaikan dengan rencana yang telah disusun dan disesuaikan dengan 

langkah-langkah demonstrasi yang digunakan; dan 3) Agar hasil belajar siswa sesuai dengan yang 

diharapkan, guru hendaknya lebih memahami   dan mampu menggunakan metode demonstrasi 

dengan langkah- langkah tersebut pada point di atas. 
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ABSTRACT 

This research was initiated from the results of a preliminary study of the fourth grade students of SD Negeri 04 

Gaung, it was found that the students' science learning outcomes were still low. This research is a Classroom 

Action Research which is carried out in two cycles with four meetings covering the stages of planning, 

implementing, observing, and reflecting on each cycle. The results showed an increase from each cycle. The 

improvement can be seen from: (a) Planning of learning implementation in cycle I obtained an average score of 

80.36% with good category increasing to 96.43% with very good category in cycle II, (b) Implementation of 

learning, from the aspect of teachers obtaining the score of 75% in the first cycle increased to 95% in the 

second cycle and from the aspect of students getting a score of 65% with sufficient category in the first cycle 

increased to 92.5% with very good category in the second cycle, (c) Science learning outcomes in the first cycle 

from cognitive, affective, and psychomotor aspects obtained an average score of 64.19% with a moderate 

category increasing in the second cycle to 85.00% with a good category. So it can be concluded that the 

problem solving method can improve student learning outcomes in science learning in class IV SD Negeri 04 

Gaung. 

Key Word:   Learning Outcomes and  Problem Solving 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini berawal dari hasil studi pendahuluan siswa kelas IV SD Negeri 04 Gaung, diketahui bahwa hasil 

belajar IPA siswa masih rendah. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan dalam 

dua siklus dengan empat kali pertemuan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi pada setiap siklusnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan dari setiap siklus. Peningkatan 

tersebut terlihat dari: (a) Perencanaan pelaksanaan pembelajaran pada siklus I memperoleh skor rata-rata 

80,36% dengan kategori baik meningkat menjadi 96,43% dengan kategori sangat baik pada siklus II, (b) 

Pelaksanaan pembelajaran, dari aspek guru yang memperoleh nilai 75% pada siklus I meningkat menjadi 95% 

pada siklus II dan dari aspek siswa mendapatkan nilai 65% dengan kategori cukup pada siklus I meningkat 

menjadi 92,5% dengan kategori sangat baik pada siklus II , (c) Hasil belajar IPA pada siklus I dari aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik diperoleh skor rata-rata 64,19% dengan kategori sedang meningkat pada 

siklus II menjadi 85,00% dengan kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode problem solving 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA di kelas IV SD Negeri 04 Gaung. 

Kata Kunci: Hasil Belajar dan Problem Solving 

 

 

LATAR BELAKANG 

Pembelajaran IPA menurut pendapat Panut, dkk (2004: iii) yaitu “pembelajaran IPA berkaitan 

dengan cara mencari tahu tentang alam semesta secara sistematis sehingga IPA bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip 
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saja, tetapi merupakan suatu proses penemuan”. Pendidikan IPA atau sains di sekolah dasar 

diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari dirinya sendiri dan alam sekitar. 

 

Dari pendapat di atas berarti siswa SD yang usianya berkisar antara 7-12 tahun dan berada dalam 

tahap perkembangan operasional konkret perlu diajak langsung dalam pembelajaran agar 

pembelajaran menjadi lebih nyata. Siswa pada tahap operasional konkret akan lebih memahami apa 

yang dialaminya atau dilihatnya secara nyata. 

 

Cara untuk membawa siswa agar mengalami langsung proses pembelajaran adalah dengan 

menggunakan metode-metode pembelajaran yang bervariasi dan  yang  mampu  membawa siswa  

terlibat  dalam pembelajaran. Dengan penggunaan metode, siswa dapat terlibat dalam proses 

pembelajaran dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

 

Penggunaan metode dalam pembelajaran akan berpengaruh pada hasil belajar  siswa.  Penggunaan  

metode  yang tepat  dapat  memaksimalkan  hasil belajar yang diperoleh. Seperti yang dijelaskan 

oleh Ibrahim (dalam Sudjana 2009:43) “penggunaan metode atau pendekatan yang tepat oleh guru 

dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar atau prestasi belajar siswa”. Begitu 

pentingnya metode dalam pembelajaran, sehingga guru dituntut mempunyai pengetahuan dan 

keterampilan dalam memilih dan menerapkan berbagai metode pembelajaran  yang sesuai dengan 

karakteristik siswa dan materi   pembelajaran.   Dengan   penggunaan   metode   siswa   akan   lebih 

memahami pembelajaran yang mereka hadapi. Siswa akan lebih tertarik untuk belajar  apalagi  

dengan  menggunakan metode  yang bervariasi untuk  setiap pembelajarannya. Sehingga hasil 

yang dicapai siswa akan sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Berdasarkan pengalaman peneliti, pembelajaran di lapangan masih bertolak    belakang    dengan    

metode    problem    solving.    Dalam    proses pembelajaran peneliti masih menggunakan metode 

ceramah, sehingga menyebabkan siswa merasa bosan dengan materi yang sedang dibahas. Siswa 

tidak diajak untuk memecakhan dan mencari sendiri pengetahuan yang mereka dapatkan. Siswa tidak 

mengalami langsung hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Keadaan ini berdampak pada siswa, 

membuat siswa pasif dalam belajar dan tidak bersemangat dalam belajar, siswa terlihat bosan selama 

pembelajaran berlangsung. Selain itu, siswa tidak ada yang bertanya walaupun belum  mengerti  

dengan  pembelajaran  yang diberikan.  Pemahaman  konsep IPA siswa rendah. Ini terbukti ketika 

guru mengajukan pertanyaan sebagian siswa tidak bisa menyelesaikan pertanyaan tersebut, siswa 

hanya duduk mendengarkan dan menunggu sajian dari guru. Siswa tidak dapat menyelesaikan  dan  

memecahkan  masalah  dalam  pertanyaan  yang dihadapinya. Akibatnya siswa menjadi lengah dan 

tidak memperhatikan apa yang disampaikan guru, yang menyebabkan hasil belajar IPA belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkanUntuk meningkatan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran IPA, guru harus memilih dan menggunakan metode yang sesuai agar 

dapat mencapai tujuan  pembelajaran  yang  diharapkan.  Banyak  metode  pembelajaran  yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran IPA, salah satunya adalah metode pemecahan masalah (problem 

solving). Metode pemecahan masalah (problem solving)  adalah suatu  metode  yang  melibatkan  

siswa dalam pembelajaran. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Sudjana (2009:85) “metode 

problem solving (pemecahan masalah) bukan hanya sekedar mengajar tetapi juga merupakan suatu 

metode berpikir, sebab dalam problem solving dapat menggunakan metode-metode lainnya dimulai 

dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan.” 

 

METODOLOGI 

Pendekatan penelitian yang dilakukan merupakan pendekatan kwalitatif dan pendekatan kuantitatif.  
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Pendekatan ini berkenaan dengan perbaikan dan peningkatan pembelajaran pada suatu kelas. 

Sedangkan jenis penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

 

Menurut Wardhani (2008:1.15) “penelitian tindakan kelas adalah sebuah   penelitian   yang   

dilakukan   oleh   guru   kelas   sendiri   dengan merancang, melaksanakan dan merefleksikan 

tindakan secara kolaboratif dan partisipasif dengan tujuan memperbaiki kinerja sebagai guru 

sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat”. 

 

HASIL PENELITIAN  

Siklus I 

Pelaksanaan pembelajaran, dalam mengajukan pertanyaan harus jelas dan mudah dipahami, 

membangkitkan pengetahuan siswa dan mengarahkan siswa kejawaban sementara. LKS yang 

diberikan guru belum membuat siswa aktif bekerja. Padahal hendaknya LKS dapat merangsang 

siswa untu aktif bekerja. LKS yang diberikan guru kurang dipahami oleh siswa karena guru tidak 

menjelaskan cara kerja LKS pada siswa. Hendaknya guru mnerangkan pada siswa sehingga siswa 

memahami pengerjaan LKS. Selanjutnya pertanyaan  yang  diberikan  kepada  siswa  lebih  

terarah  ke  materi 

 

Pelaksanaan pembelajaran, dalam mencari data pertanyaan yang diajukan kepada siswa masih belum 

jelas dan masih belum  mampu  membangkitkan  pengetahuan.  LKS  yang  diberikan belum mampu 

membuat mengaktifkan siswa dalam bekerja. Beberapa orang siswa masih belum terlibat aktif dalam 

pengerjan LKS. Seharusnya semua siswa aktif dalam pengerjaan LKS sehingga siswa dapat lebih 

memahami dan mengalaminya sendiri. 

 

Hasil belajar, berdasarkan hasil pengamatan ditemukan bahwa hasil pembelajaran yang diperoleh 

siswa pada siklus I pertemuan II dari ketiga aspek yang diamati, yaitu aspek kognitif siswa 

memperoleh    72.80%(C),    dari    aspek    afektif    memperoleh    skor 69,33%(C) dan aspek 

psikomotor memperoleh skor 68,00% (C). Untuk itu perlu ditingkatkan pada siklus berikutnya. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap siklus I maka ditemukan bahwa hasil belajar yang didapat 

siswa selama siklus I adalah 64,19% (lampiran 35 halaman 208) dan ini belum mencapaiketuntasan 

yang diharapkan sehingga perlu perbaikan untuk siklus selanjutnya. pembelajaran yang mampu 

mengarahkan siswa dalam melaksanakan tahap pembelajaran. 

 

Refleksi terhadap hasil belajar, berdasarkan hasil keseluruhan yang didapat siswa, siswa memperoleh 

skor aspek kognitif 52.00%, dari aspek afektig memperoleh skor 59,67% dan aspek psikomotor 

memperoleh skor 63.00% dengan aktegori cukup untuk masing masing aspek   dan   ini   belum   

mencapai ketuntasan  yang diharapkan. Berdasarkan hasil refleksi di atas, tujuan  pembelajaran  

apda  siklus  I pertemuan 1 belum tercapai dengan maksimal sehingga perlu perbaikan pada 

pertemuan berikutnya. 

 

Siklus II 

Perencanaan pembelajaran ditemukan   bahwa perencanaan dengan metode problem solving  

memberi kontribusi yang positif  terhadap guru kelas. Refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran, 

dimana pembelajaran   sudah berjalan seperti yang diharapkan. Ini dikarenakan   siswa juga terbiasa 

melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode problem solving. 

 

Hasil belajar, siswa pada siklus II pertemuan 1 memperoleh nilai 80,80% untuk aspek kognitif 
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dengan kategori baik, untuk aspek efektif  81,33% dengan kategori  baik dan aspek psikomotor 

memperoleh nilai 84,00%. 

 

Perencanaan pembelajaran   ditemukan bahwa perencanaan pembelajaran sudah sesuai dengan yang 

diharapkan dan memberikan kontribusi bagi guru kelas. Refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran 

ditemukan bahwa pelaksanaan pembelajaran   ditemukan bahwa pelaksanaan kegiatan  pembelajaran 

sudah berjalan  sesuai dengan tujuan  pembelajaran.  Siswa sudah terbiasa dengan kegiatan 

pembelajaran sehingga proses pembelajaran berjalan dengan lancar. hasil pembelajaran    

ditemukan bahwa hasil pembelajaran pada siklus II pertemuan 2 diperoleh hasil   dari aspek kognitif  

memperoleh skor 95,20 % dengan kategori  sangat baik, aspek efektif  memperoleh skor   86,67 % 

dengan kategori   baik dan aspek psikomotor  memperoleh  skor 88,00 % dengan kategori baik. 

 

Berdasarkan hasil siklus II maka hasil belajar   yang diperoleh siswa mencapai ketuntasan 85,00 %   

dengan kategori baik. Dengan demikian pembelajaran IPAdengan menerapkan metode problem  

solving  berhasil terlaksana. 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan paparan data penilaian pembelajaran IPA dengan   menerapkan   metode   problem   

solving   pada   siklus   I, penilaian pembelajaran yang dilakukan yaitu penilaian proses dan penilaian 

hasil. Aspek yang diamati  pada penilaian proses adalah aspek efektif   dan psikomotor. Aspek 

efektif meliputi kerjasama siswa   dalam kelompok, keaktifan siswa   dan keseriusan   siswa dalam 

belajar   dan melakukan percobaan. Sedangkan aspek psikomotor meliputi ketetapan siswa dalam 

memilih alat   dan ketepatan siswa dalam melakukan langkah-langkah percobaan, ketetapan siswa   

dalam memilih alat dan ketepatan siswa dalam menggunakan alat. Penilaian  hasil dilihat dari 

aspek kognitif  yang diambil dari hasil yang diperoleh siswa saat mengerjakan evaluasi. 

 

Berdasarkan data yang diperoleh, siswa masih mengalami kesulitan pada aspek efektif dan 

psikomotor. Siswa belum aktif dalam kegiatan pembelajaran dan masih banyak siswa yang tidak 

lengkap membawa alat-alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran. 

 

Hasil pengamatan penilaian pembelajara IPA dengan mnerapkan metode problem solving pada 

siklus I diperoleh nilai pada aspek kognitif, siswa mencapai keberhasilan dengan perolehan skor   

62,40% (C), aspek efektif dengan   dengan skor 64,67% (C) dan aspek psikomotor   memperoleh 

skor 65,50% (C) pada lampiran 33 (halaman 206). Rata-rata keseluruhan pada siklus I memperoleh  

skor  64,19%  (lampiran  35  halaman  208) dengan kategori  cukup.  Dari  hasil  pengamatan  siklus  

I  yang  diperoleh maka direncanakan perbaikan  pada siklus II. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan penilaian pembelajaran IPA dengan menerapkan metode problem 

solving pada siklus II diperoleh penilaian pada aspek kognitif siswa mencapai keberhasilan   

dengan skor 88,00%, aspek efektif dengan skor 84,00% dan aspek psikomotor dengan skor 

86,00% (lampiran 34 halaman 207). Masing-masingnya dikategorikan baik.Rata-rata keseluruhan 

penilaian pada   siklus II adalah 85,00% dengan kategori  baik (lampiran 35 halaman 208). 

 

Peningkatan hasil yang diperoleh pada siklus II dengan menerapkan metode problem solving   jauh 

lebih baik   daripada siklus I. Siswa sudah mampu mencapai ketuntasan yang diharapkan, bahkan 

beberapa siswa sudah melebihi standar yang ditetapkan. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan siklus I dan siklus II, guru sudah berhasil  dalam usaha peningkatan 
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hasil belajar IPA siswa dengan menerapkan metode problem solving di kelas IV SD Negeri 04 

Gaung  Kecamatan Lubuk Begalung 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Pembelajaran dengan menggunakan metode problem solving membuat pembelajaran lebih 

bermakna bagi siswa, karena siswa dapat terlibat lansung dalam proses pembelajaran, siswa belajar 

untuk memecahkan masalah  semenjak kecil dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

Dalam pelaksanaan   proses pembelajaran dengan menggunakan metode problem solving, dilakukan 

penilaian  proses dan penilaian akhir. Pelaksanaan pembelajaran dengan metode probem solving 

menggunakan langkah-langkah yaitu adanya masalah yang jelas, mencari data atau keterangan, 

menetapkan jawaban sementara, dan menarik kesimpulan. Pada penelitian ini pelaksanaan terbagi 

atas 2 aspek yaitu aspek guru dan siswa. Aspek guru pada siklus I pertemuan 1 memperoleh nilai 

70% dan pertemuan 2 80 % sehingga diperoleh nilai rata-rata pada siklus I 75 % dengan  kategori  

cukup  meningkat menjadi  90 %  pada  siklus  II pertemuan 1 dan 100% pada siklus II pertemuan 2 

dengan rata-rata perolehan siklus II 95%, kategori sangat baik. Pada aspek siswa memperoleh skor 

60 % pada siklus I pertemuan 1 dan 70% pada siklus I pertemuan 2, sehingga perolehan nilai rata 

adalah 65% pada siklus I meningkat menjadi 92,5% pada siklus II dengan perolehan 85% pada 

pertemuan 1 dan 100% pada pertemuan 2. Jadi langkah pembelajaran metode problem solving  

berhasil diterpkan dalam pembelajaran. 

 

Saran 

Hendaknya guru dapat lebih meningkatkan hasil pembelajaran yang dicapai oleh siswa menjadi 

lebih baik lagi.  Guru hendaknya menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan dan siswa 

belajar dengan gembira sehingga dapat meningkatkan hasil belajar yang diperoleh siswa. 
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Gambar gratis dari Microsoft Excel, mohon menyertakan file tersebut dalam Excel 

untuk mempermudah proses editing. Mohon diperhatikan, bahwa naskah akan dicetak 

dalam format warna hitam putih (grayscale) sehingga untuk gambar grafik mohon 

diberikan gambar yang asli atau dalam format jpeg (high resolution) sehingga 

dapat dicetak dengan jelas. 
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9.  Sekitar 80% atau lebih Pustaka yang diacu hendaknya bersumber dari hasil-hasil 

penelitian, gagasan, teori/konsep yang telah diterbitkan di jurnal (komposisi 

sumber acuan dari hasil penelitian lebih banyak daripada sumber yang diacu dari 

buku teks). Hasil penelitian paling lama 10 tahun terakhir, kecuali Pustaka 

Acuan yang klasik (tua) yang memang dimanfaatkan sebagai bahan kajian 

historic. 

10. Penulisan pustaka acuan merujuk pada sistem Harvard. Sistem Harvard menggunakan 

name penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama 

penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun 

yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf a, b, atau c dan seterusnya 

tepat di belakang tahun publikasi (balk penulisan dalam pustaka acuan maupun 

sitasi dalam naskah tulisan). 

Contoh: 

Miarso, Yusufhadi. 2004. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta: Prenada 

  Media. 

Norton, Priscilla dan Apargue, Debra. 2001. Technology for Teaching. Boston, 

  USA: Allyn and Bacon. 

11. Penulisan Pustaka acuan yang bersumber dari Internet, agar ditulis secara 

beurutan sebagai berikut; penulis, judul, alamat web, dan tanggal unduh 

(download). 

12. Tulisan sepenuhnya tanggung jawab penulis. 
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