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EFFORTS TO INCREASE LEARNING OUTCOMES FOR CLASS VI
STUDENTS OF SD KAWANGKOAN CATHOLIC IN ENERGY
MATERIALS AND ITS CHANGES BY USING THE LEARNING CYCLE
LEARNING MODEL
UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS VI SD
KATOLIK KAWANGKOAN PADA MATA PELAJARAN IPA MATERI
ENERGI DAN PERUBAHANNYA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL
PEMBELAJARAN SIKLUS BELAJAR (LEARNING CYCLE)
*Jultje Tresje Sumolang

ABSTRACT
The research objectives of the Learning Cycle learning model in this study are to: Determine whether the
Learning Cycle learning model can improve the learning outcomes of sixth grade students at the Kawangkoan
Catholic Elementary School in science subjects, the subject matter of Energy and Its Changes. Knowing whether
using the Learning Cycle learning model can increase the learning interest of sixth graders at the Kawangkoan
Catholic Elementary School in science subjects, the subject matter of Energy and Its Changes. Based on the
results of the study, the authors conclude that: The Learning Cycle Learning Model (Learning Cycle) can
improve student learning outcomes in science subjects for fourth grade students at the Kawangkoan Catholic
Elementary School. From the data obtained in the results of the student learning evaluation above, there is an
increase in learning outcomes. In the first cycle the average value was 66.00 and in the second cycle the
average value increased to 84.00 the percentage of classical completeness also increased by 6 people (60.00%)
in the second cycle it increased to 9 people (90.00% ). The use of the Learning Cycle Learning Model is also
very helpful for teachers in the learning process in the classroom.
Key Words: Learning Outcomes, Learning Cycle Learning Model (Learning Cycle)

ABSTRAK
Tujuan penelitian model pembelajaran Siklus Belajar (Learning Cycle) dalam pembelajaran ini adalah untuk:
Mengetahui apakah dengan model pembelajaran Siklus Belajar (Learning Cycle) dapat meningkatkan hasil
belajar siswa kelas VI SD Katolik Kawangkoan pada mata pelajaran IPA materi pokok Energi dan
Perubahannya. Mengetahui apakah dengan menggunakan model pembelajaran Siklus Belajar (Learning Cycle)
dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas VI SD Katolik Kawangkoan pada mata pelajaran IPA materi
pokok Energi dan Perubahannya. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat penulis menarik kesimpulan bahwa:
Model Pembelajaran Siklus Belajar Learnig Cycle) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran
IPA siswa kelas IV SD Katolik Kawangkoan. Dari data yang diperoleh pada hasil evaluasi belajar siswa di atas
terdapat peningkatan hasil belajar. Pada siklus I nilai rata-rata 66,00 dan pada siklus II nilai rata-rata meningkat
menjai 84,00 persentase ketuntasan klasikal juga mengalami peningkatan sebanyak 6 orang (60,00%) pada
siklus kedua meningkat menjadi 9 orang (90,00%). Penggunaan Model Pembelajaran Siklus Belajar (Learnig
Cycle) ini juga sangat membantu guru dalam proses pembelajaran di kelas.
Kata Kunci: Hasil Belajar, Model Pembelajaran Siklus Belajar (Learning Cycle)

Latar Belakang Masalah
Masalah peningkatan mutu pendidikan tentulah sangat berhubungan dengan masalah proses
pembelajaran. Proses pembelajaran yang sementara ini dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan kita
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masih banyak mengandalkan cara-cara lama dalam penyampaian materinya. Di masa sekarang banyak
orang mengukur keberhasilan suatu penddikan hanya dilihat dari segi hasil. Pembelajaran yang baik
adalah bersifat menyeluruh dalam melaksanakannya dan mencakup berbagai aspek, baik aspek
kognitif, afektif, maupun psikomotorik, sehingga dalam pengukuran tingkat keberhasilannya selain
dilihat dari segi kuantitas juga dari kualitas yang telah dilakukan di sekolah-sekolah.
Peningkatan kualitas pendidikan harus dipenuhi melalui peningkatan kualitas dan kesejahteraan
penddik dan tenaga kependidikan lainnya. pembaharuan kurikulum yang sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa mengesampingkan nilai-nilai luhur supan
santun dan etika serta didukung penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, karena pendidikan
yang dilaksanakan sedini mungkin dan berlangsung seumur hidup menjadi tanggung jawab keluarga,
sekolah, masyarakat dan pemerintah.
Tugas utama guru adalah mengelola proses belajar danmengajar, sehingga terjadi interaksi aktif antara
guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa. Interaksi tersebut sudah pasti akan mengoptimalkan
pencapaian tujuan yang dirumuskan tujuan utama pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah
agar siswa memahami konsep-konsep IPA secara sederhana dan mampu menggunakan metode
ilmiah, bersikap ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan lebih menyadari
kebesaran dan kekuasaan pencipta alam (Depdikbud, 1997:2). Pembelajaran IPA memiliki fungsi
yang fundamental dalam menimbulkan serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan
inovatif. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka IPA perlu diajarkan dengan cara yang tepat dan
dapat melibatka siswa secara aktif yaitu melalui proses dan sikap ilmiah. Mutu pembelajaran IPA
perlu ditingkatkan secara berkelanjutan untuk mengimbangi perkembangan teknologi. Sehingga
seorang guru harus dapat mengetahui karakteristik peserta didik terlebih dahulu.
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis,
sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan penetahuan tentang yang berupa fakta-fakta,
konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan
IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam
sekitar, serta prospek pengemangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam hidup sehari-hari.
Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan
kompetensi agar menjelajahi dan memahami alat sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA untuk inkuiri
dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih
mendalam tentang alam sekitar.
Namun dari realita yang ditemui di lapangan IPA seringkali menjadi mata pelajaran yang kurang
diinati sehingga berdampak pada rendahnya hasil belajar IPA. Hal ini juga terjadi di SD Katolik
Kawangkoan khususnya pada siswa kelas VI.
Dari hasil tes formatif pelajaran IPA, pada materi pokok Energi dan Perubahannya, di siswa kelas VI
SD Katolik Kawangkoan , diperoleh data dari 10 siswa hanya 4 siswa (40,00%) yang mendapat nilai
tutnas (70 ke atas). Sedangkan 6 siswa (60,00%) mendapat nilai dibawah 70, atau belum mencapai
Kriteria Ketutasan Minimal (KKM).
Analisis Masalah
Banyak faktor yang menyebabkan hasil belajar siswa rendah yaitu faktor internal dan eksternal dari
siswa tersebut. Faktor internal antara lain: Motivasi belajar, Intelegensi, kebiasaan dan rasa percaya
diri, Perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran kurang, Keterlibatan siswa dalam mengikuti pelajaran
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kurang, Siswa tidak berani menjawab pertanyaan-pertanyaan guru, Siswa belum dapat menyerap
materi pembelajaran sesuai dengan harapan. Siswa belum dapat menjawab soal-soal dengan baik dan
benar. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar siswa, seperti, guru sebagai
Pembina kegiatan belajar, strategi pembelajaran, sarana dan prasarana, kurikulum dan lingkungan
yang dapat diuraikan sebagai berikut: Minat dan antusias belajar IPA siswa kelas VI yang relative
masih sangat rendah disebabkan tidak tesedianya buku-buku atau referensi mengenai Materi Energi
dan Perubahannya? Apakah dengan menggunakan model pembelajaran Siklus Belajar (Learning
Cycle) dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas VI SD KatolikKawangkoan, pada mata
pelajaran IPA materi pokok Energi dan Perubahannya?
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian model pembelajaran Siklus Belajar (Learning Cycle) dalam pembelajaran ini adalah
untuk: Mengetahui apakah dengan model pembelajaran Siklus Belajar (Learning Cycle) dapat
meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI SD Katolik Kawangkoan pada mata pelajaran IPA materi
pokok Energi dan Perubahannya. Mengetahui apakah dengan menggunakan model pembelajaran
Siklus Belajar (Learning Cycle) dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas VI SD Katolik
Kawangkoan pada mata pelajaran IPA materi pokok Energi dan Perubahannya.
Kajian Pustaka
Belajar adalah perubahan yang relative permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil
dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara
stimulus dan respon.
Teori Belajar Behaviorisme
Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan
tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi
belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran
yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang
tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya,
mendudukan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan
menggunakan metode pelatihan atau pembiasan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila
diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman.
Teori Belajar Kognitivisme
Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku
yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik
memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian
menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada,. Model ini
menekakan pada bagaimana informasi diproses. Penelitian yang mengembangkan teori kognitif ini
adalah Ausubel, Bruner, dan Gagne. Dari ketiga peneliti ini, masing-masing memiliki penekanan yang
berbeda. Ausubel menekankan pada aspek pengelolaan (organizer) yang memiliki pengaruh utama
terhadap belajar. Bruner bekerja pad apengelompokkan atau penyediaan untuk konsep sebagai suatu
jawaban atas bagaimana anak didik memperoleh informasi dari lingkungan.
Teori Belajar Konstruktivisme
Konstruksi bearti bersifat membangun, dalam konteks filsafat pendidikan dapat diartikan
konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern.
Konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi) pembelajaran kontekstual yaitu bahwa
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pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks
yang terbatas. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk
diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui
pengalaman nyata.
Dengan teori konstruktivisme siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide dan
membuat keputusan. Siswa akan lebih paham karena mereka terlibat langsung dalam membina
pengetahuan baru, mereka akan lebih paham dan mampu mengplikasikannya dalam semua jsituasi.
Selain itu siswa terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama semua konsep.
Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar
Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD merupakan salah satu kajian yang selalalu
menarik untuk dikemukakan karena adanya perbedaan karakteristik khususnya antara hakikat anak
dan hakikat Ilmu Pengetahuan Alam. Untuk itu diperlukan adanya jembatan yang dapat menetralisir
perbedaan atau pertentangan tersebut. Anak usia SD sedang mengalami perkembangan dalam tingkat
berpikirna. Ini karena tahap berpikir mereka masih belum formal, malahan para siswa SD di kelaskelas rendah bukan tidak munkin sebagian dari mereka berpikirnya masih berada pada tahapan (prakonkret). Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara
sitematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta,
konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga suatu proses penemuan. Pendidikan IPA
diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar,
serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari.
Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan
kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara alamiah. Pendidikan IPA diarahkan
untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat membantu pesrta didik untuk memperoleh pemahaman yang
lebih mendalam tentang alam sekitar.
IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan
masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan. Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar
tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Di tingkat SD/ MI diharapkan ada penekanan
pembelajaran Salingtemas (Sains, Lingkungan, Teknologi, dan Masyarakat) yang diarahkan pada
pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA dan
kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana. Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara ilmiah
(scientific inquiry) untuk menunbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah serta
mengkounikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA di
SD/ MI menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan
pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah.
Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam dan
segala sesuatu yang ada di alam. IPA mempunyai beberapa pengertian dari pengertian IPA itu sendiri,
cara berpikir IPA, cara penyelidikanm IPA sebagai objek kajian IPA. Dari beberapa pengertian
tersebut kita akan membahas tentang pengertian IPA. Adapun beberapa pengertian IPA menurut para
ahli sebagai berikut: IPA menggunakan ilmu yang pada awalnya diperoleh dan dikembangkan
berdasarkan percobaan (induktif) namun pada perkembangan selajutnya IPA juga diperoleh dan
dikembangkan berdasarkan teori (deduktif) (Soekardjo, 1973:1). IPA menurut arti perkataannya yaitu
ilmu, pengetahuan dan alam. Ilmu adalah pengetahuan yang alamiah. Pengetahuan adalah segala
sesuatu yang diketahui manusia. Dari dua pengertian tersebut dapat digabungkan yaitu IPA sebagai
ilmu yang mempelajari tentang sebab dan akibat kejadian-kejadian yang ada di alam ini. IPA adalah
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body knowledge. IPA adalah suatu cabang pengetahuan yang mengangkat fakta-fakta yang tersusun
secara sistematis dan menunjukkan berlakunya hukum-hukum umum. IPA merupakan pengetahuan
yang didapat dengan jalan study dan praktik. IPA juga dapat diartikan sebagai suatu cabang studi
yang bersangkut-p0aut dengan observasi dan klasifikasi fakta-fakta terutama dengan disusunnya
hukum umum dengan induksi dan hipotesis.
Model Pembelajaran Siklus Belajar (Learning Cycle)
Model pembelajaran siklus belajar atau dalam istilah inggrisnya Siklus Belajar (Learning Cycle).
Siklus Belajar (Learning Cycle) merupakan model pembelajaran yang berorientasi pada teori Piaet
dan teori pembelajaran kognitif serta aplikasi model pembelajaran konstruktivis. Model ini
dikembangkan oleh Robert Karplus dan koleganya dalam rangka memperbaiki kurikulum sains SCIS
(Science Curriculum Improvement Study) dengan tahapan-tahapannya: exploration, invention, dan
discovery, namun kemudian dikembangkan oleh Charles R. Barman dengan tahapan-tahapannya:
exploration pahse, concept introduction, dan concept application. Selanjutnya model ini
dikembangkan lagi dan dewasa ini lebih dikenal dengan model siklus belajar sains 4-E (4-E science
learning cycle), dengan tahapan-tahapannya: exploration phase, explanation phase, expansion phase,
evaluation phase (Carin 1993:87).
Menurut Lawson (1989) dalam Bybee (1996:205) siklus belajar sains adalah cara berpikir dan
bertindak yang cocok untuk siswa belajar. Penggunaan Siklus Belajar (Learning Cycle) memberikan
kesempatan bagi siswa untuk mengungkapkan pengungkapan pengetahuan sebelumnya dan
kesempatan untuk menyanggah, medebat gagasan-gagasan mereka, proses ini menghasilkan
ketidakseimbangan kognitif, sehingga mengembangkan tingkat penalaranyang lebih tinggi, dan
merupakan suatu pendekatan yang baik untuk pembelajaran sains.
Metodologi Penelitian
Subjek Penelitian
Kegiatan penelitian ini dilakukan di SD Katolik Kawangkoan. Kegiatan ini dilakukan pada siswa
kelas VI dengan jumlah siswa 10 orang siswa, yang terdiri dari 3 orang siswa laki-laki dan 7 orang
siswa perempuan.
Tempat Penelitian
Pelaksanaan kegiatan perbaikan pembelajaran di SD KatolikKawangkoan. Sekolah ini berlokasi di
Kelurahan Uner, Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.
Waktu Penelitian
Pelaksanaan perbaikan dilakukan selama dua Siklus yang dimulai bulan April sampai Juni 2017.
Teknik Analisis Data
Analisis data dari hasil penelitian ini dilakukan berdasarkan model analisis interaktif atau deskriptif
(Muhadjir, 2007:45-51), sebagaimana yang dikembangkan olehMillers dan Huberman (1984). Teknis
analisis ini dilakukan selama pengumpulan data yang diikuti secara langsung dengan pekerjaan
menuliskan, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, dan menyajikan. Analisis data M & H terdiri dari
tigas alur analisis yang saling berinteraksi, yaitu: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.
Analisis dilakukan dengan cara: data direduksi, dirangkum, dicari tema, dan polanya, memberi kode
pada aspek-aspek tertentu, kemudian difokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga dapat
memberikan gambaran yang lebih tajam. Untuk menentukan persentase ketuntasan klasikal peneliti
menggunakan rumus:
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KETUNTASAN KLASIKAL =

𝐽𝑈𝑀𝐿𝐴𝐻 𝑆𝐼𝑆𝑊𝐴 𝑌𝐴𝑁𝐺 𝑇𝑈𝑁𝑇𝐴𝑆 𝐵𝐸𝐿𝐴𝐽𝐴𝑅
𝐽𝑈𝑀𝐿𝐴𝐻 𝑆𝐼𝑆𝑊𝐴

X100

Sedangkan rumus rata-rata kelas adalah:
RATA-RATA KELAS =

𝐽𝑈𝑀𝐿𝐴𝐻 𝑁𝐼𝐿𝐴𝐼
𝐽𝑈𝑀𝐿𝐴𝐻 𝑆𝐼𝑆𝑊𝐴

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Setelah diterapkan model pembelajaran Siklus Belajar (Learning Cycle) pada siklus I terjadi
peningkatan kualitas pembelajaran baik pada aktivitas maupun hasil belajar siswa. Namun
peningkatan yang terjadi belum signifikan sebagaimana yang diharapkan. Dari lembar observasi
aktivitas belajar siklus I dapat dilihat bahwa beberapa aspek dalam aktivitas belajar siswa masih
rendah. Aspek-aspek tersebut yaitu kemampuan bertanya dan mengajukan ide, focus siswa pada
materi masih kurang, antusias mengikuti pelajaran belum maksimal, dan ketepatan mengumpulkan
tugas belum sesuai waktunya.
Demikian juga dengan aktivitas guru, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh observer dapat
dilihat dari berbagai aspek aktfitas guru masih perlu diperbaiki. Aspek-aspek tersebut yaitu kelancaran
menjelaskan materi masih perlu dikembangkan, keragaman pemberian contoh masih kurang, uraian
materi belum mengarah pada tujuan dan yang terpenting adalah urutan sintaks model pembelajaran
belum selesai.
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan observer, maka pada pelaksanaan Siklus II peneliti
berupaya memperbaiki semua kelemahan-kelemahan yang dilakukan, maka aktivitas siswa pada
siklus I kategori cukup meningkat menjadi kategori baik pada siklus II. Demikian juga aktivitas guru
pada siklus I kategori cukup meningkat menjadi kategori baik pada siklus II.
Peningkatan aktivitas siswa dan guru ini berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. Dari data
yang diperoleh pada hasil evaluasi belajar siswa diatas terdapat peningkatan pada hasil belajar. Pada
siklus I nilai rata-rata 66,00 dan pada siklus II mengalami peningkatan sebanyak 6 orang (60,00) pada
siklus II meningkat menjadi 9 orang (90,00%).
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa melalui pembelajaran dengan
menggunakan Model Pembelajaran Siklus Belajar (Learnig Cycle) dapat meningkatkan hasil belajar
siswa kelas VI SD Katolik Kawangkoan pada mata pelajaran IPA Materi Energi & Perubahannya.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat penulis menarik kesimpulan bahwa: Model Pembelajaran
Siklus Belajar (Learnig Cycle) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA siswa
kelas IV SD Katolik Kawangkoan. Dari data yang diperoleh pada hasil evaluasi belajar siswa di atas
terdapat peningkatan hasil belajar. Pada siklus I nilai rata-rata 66,00 dan pada siklus II nilai rata-rata
meningkat menjai 84,00 persentase ketuntasan klasikal juga mengalami peningkatan sebanyak 6
orang (60,00%) pada siklus kedua meningkat menjadi 9 orang (90,00%). Penggunaan Model
Pembelajaran Siklus Belajar(Learnig Cycle) ini juga sangat membantu guru dalam proses
pembelajaran di kelas.
Saran
Berdasarkan temuan-temuan diatas dapat disarankan agar: Pembelajaran yang dilakukan oleh guru SD
pada umumnya da IPA khususnya dapat menggunakan Model Pembelajaran Siklus Belajar (Learning
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Cycle) sebagai salah satu alternative dalam proses pembelajaran. Penggunaan Model Pembelajaran
Siklus Belajar (Learning Cycle) mempermudah guru mengajar. Peneliti juga menyampaikan kepada
para guru agar dalam mengajar haruslah memilih metode yang sesuai guna ketercapaian pembelajaran
yang diberikan.
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THE APPLICATION OF CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING
METHODS TO INCREASE LEARNING OUTCOMES IN SCIENCE
COURSES IN CLASS VIII STUDENTS OF SMP NEGERI 14 SATAP
BITUNG
PENERAPAN METODE CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN IPA
PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 14 SATAP BITUNG
*Ketsia Abram
ABSTRACT
The research objectives to be achieved are: To reveal the concept of a talk life learning strategy with a
Contextual Teaching and Learning (CTL) approach in increasing the competence and life skills of science
subjects at SMPN 14 Satap Bitung. To find out the strategy of learning talk life with a CTL approach and
constructivism in the learning process related to teacher activities in preparing programs, presenting programs
and evaluating them. To reveal differences in the improvement of competence and life skill achievement by using
the Talk life learning strategy with a CTL approach in science subjects for VIII students of SMPN 14 Satap
Bitung. This research took place at SMPN 14 Satap Bitung, Bitung City, North Sulawesi. The object of this
research is student VIII with a total of 20 students. This research was conducted in the 2017/2018 academic
year. This research was designed using classroom action research. The results showed that learning using talk
life learning strategies with a CTL approach in science subjects was able to significantly increase the
achievement of competencies and life skills.
Key Word: Contextual Teaching and Learning (CTL) and Learning Outcomes

ABSTRAK
Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah : Untuk mengungkap konsep strategi pembelajaran talk life
berpendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam peningkatan kompetensi dan life skill mata
pelajaran IPA siswa SMPN 14 Satap Bitung. Untuk mengetahui strategi pembelajan talk life berpendekatan
CTL dan konstruktivisme dalam proses pembelajaran berkaitan dengan kegiatan guru dalam menyusun
program, menyajikan program dan penilaiannya. Untuk mengungkapkan perbedaan peningkatan pencapaian
kompetensi dan life skill dengan menggunakan strategi pembelajaran Talk life berpendekatan CTL pada mata
pelajaran IPA siswa VIII SMPN 14 Satap Bitung. Penelitian ini berlangsung di SMPN 14 Satap Bitung, Kota
Bitung Sulawesi Utara. Objek penelitian ini adalah siswa/siswi VIII dengan jumlah siswa 20 orang. Penelitian
ini dilangsungkan pada tahun pelajaran 2017/2018. Penelitian ini didesain dengan menggunakan penelitian
tindakan kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pembelajaran dengan menggunakan strategi
pembelajaran talk life berpendekatan CTL pada mata pelajaran IPA ternyata dapat meningkatkan pencapaian
kompetensi dan kecakapan hidup yang signifikan.
Kata Kunci: Contextual Teaching and Learning (CTL) dan Hasil Belajar

IPA berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya
sebagai penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsipprinsip saja, tetapi merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA di Sekolah Menengah
diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar,
serta menjadi prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan seharihari. Pendidikan IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan
kompetensi agar peserta didik menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah (BSNP, 2006).
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Pembelajaran IPA sebagai salah satu bagian dari pendidikan IPA memiliki empat tujuan yaitu
mengajarkan fakta-fakta Biologi, mengembangkan kemampuan, mengajarkan keterampilan dan
mendorong sikap yang (Rustaman, 2003). Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dalam suatu
pembelajaran diperlukan aplikasi pendekatan dan metode yang sudah tersusun dalam silabus dan
Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Salah satu pendekatan yang banyak dianjurkan dalam
pembelajaran IPA adalah pendekatan PBL. Pendekatan PBL di sekolah akan memberikan berbagai
pengalaman belajar seperti mengamati, mengajukan pertanyaan, hipotesis, menggunakan alat dan
bahan dengan baik dan benar dengan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan kerja, menggali
dan menghimpun data, menafsirkan data, menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan hasil
temuan secara lisan atau tulisan, menggali dan memilah informasi yang relevan untuk menguji
gagasan atau memecahkan masalah sehari-hari (BSNP, 2006).
Proses belajar PBL terbimbing, siswa belajar untuk melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti
dari beberapa sumber, mengembangkan penjelasan dari data mengkomunikasikan dan
mempertahankan kesimpulan mereka. Dalam pembelajaran ini sesuai bengan hakekat pembelajaran
SAINS yaitu produk, proses dan sikap. Siswa diharapkan memiliki orientasi pada proses karena
dengan memahami proses maka siswa otomatis akan memperoleh produk dan sikap ilmiah.
Rumusan masalah yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah : Mengapa strategi
pembelajaran Talk Life berpendekatan CTL dapat meningkatkan kompetensi dan life Skill pada mata
pelajaran IPA siswa SMPN 14 Satap Bitung? Bagaimana strategi konstruktivisme pembelajaran
Talk Life berpendekatan CTL dalam proses pembelajaran berkaitan dengan penyusunan program,
penyajian program dan pelaksanan evaluasinya dalam pencapaian dan kompetensi dan kecakapan
hidup (Life Skill). Bagaimana perbedan pencapaian peningkatan kompetensi dan life skill dengan
menggunakan strategi pembelajaran Talk Life berpendekatan CTL pada mata pelajaran IPA siswa
VIII SMPN 14 Satap Bitung?
Berdasarkan perumusan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah : Untuk mengungkap konsep
strategi pembelajaran talk life berpendekatan CTL dalam peningkatan kompetensi dan life skill mata
pelajaran IPA siswa SMPN 14 Satap Bitung. Untuk mengetahui strategi pembelajan talk life
berpendekatan CTL dan konstruktivisme dalam proses pembelajaran berkaitan dengan kegiatan guru
dalam menyusun program, menyajikan program dan penilaiannya. Untuk mengungkapkan perbedaan
peningkatan pencapaian kompetensi dan life skill dengan menggunakan strategi pembelajaran Talk life
berpendekatan CTL pada mata pelajaran IPA siswa VIII SMPN 14 Satap Bitung
Pembelajaran Talk Life adalah suatu konsep strategi pembelajaran dengan mengaktifkan siswa melalui
pengungkapan atau berbicara tentang suatu masalah berdasarkan kehidupan yang dalaminya. (Bhs.
Inggris = Talk; Berbicara dan life = Hidup) dengan dasar itu, maka pembelajaran harus dikemas
menjadi proses mengkonstruksi, bukan menerima pengetahuan. Alam proses pembelajaran siswa
membangun sendiri pengetahuan. Mereka melalui keterlibatan aktif dengan jelas mengungkapkan
kehidupan yang pernah dialami melalui tukar pengalaman (sharing Experience) baik antar individu
ataupun kelompok, sehingga akan terbentuk kecakapan hidup (Life Skill) sebagai indikatornya adalah
peningkatan kompetensi hasil belajar baik secara kognitif, psikomotor, maupun efektif.
Pengetahuan tumbuh berkembang melalui pengalaman kehidupan siswa, pemahaman dan perubahan
berkembang semakin dalam dan kuat apabila diuji oleh perkembangan baru dengan melalui bertukar
pengalaman hidup (sharing : life Experience).
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Pembelajaran kontektual (Contextual Teaching and Lerning) adalah belajar yang membantu guru
untuk mengintegrasikan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Dan mendorong
siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya sehari-hari.
Para ahli sepakat bahwa pengetahuan seseorang itu terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang
mendalam, tentang sesuatu persoalan (Subjek Matter). Pengetahuan, tidak bisa di pisah-pisahkan,
tetapi mencerminkan ketrampilan yang dapat diterapkan, sehingga siswa di biasakan memecahkan
masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan bergelut dengan ide-ide.
Kecakapan, hidup merupakan kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani menghadapi problem
hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan, kemudin dengan cara pro aktif dan kreatif
mencari serta menemukan solusi sehingga mampu meagatasinya.
Pembelajaran kecakapan hidup (Life Skill) tidak dikemas dalam bentuk mata pelajaran baru, tidak
dikemas dalam materi tambahan yang dititipkan dalam mata pelajaran. Pembelajaran dikelas tidak
memerlukan tambahan alokasi waktu, tidak memerlukan jenis buku baru, tidak memerlukan tambahan
guru baru dan dapat diterapkan dengan menggunakan kurikulum apapun, tetapi pembelajaran
kecakapan hidup memerlukan berorientasi pendidikan dari subjek Matter Oriented menjadi Life Skill
Oriented.
Penelitian ini berlangsung di SMPN 14 Satap Bitung, Kota Bitung Sulawesi Utara. Objek penelitian
ini adalah siswa/siswi VIII dengan jumlah siswa 20
orang. Penelitian ini dilangsungkan pada
tahun pelajaran 2017/2018. Penelitian ini didesain dengan menggunakan penelitian tindakan kelas.
Hasil Penelitian ini dilakukan setelah melakukan teknik metode penelitian sesuai dengan pilihan dari
peneliti. Pemberian tindakan dengan penggunaan diskusi kelompok dalam penyajian materi IPA pada
siswa VIII SMPN 14 Satap Bitung ternyata cukup efektif mengubah perilaku dan sikap siswa.Data
hasil penelitian menunjukan terjadi peningkatan antara siklus I dan siklus II
Diagram Perbandingan

Diagram di atas menunjukan dengan jelas bahwa terjadi konsistensi peningkatan positif perilaku dan
sikap siswa dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan diskusi kelompok. Pada
pertemuan pertama terjadi peningkatan yang cukup besar dari 55.86% dengan kategori cukup baik (C)
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menjadi 82.63% dengan kategori baik (B). Pada pertemuan kedua terjadi peningkatan yang cukup
besar juga dari 63.13 % dengan kategori cukup baik (C) menjadi 86.46% dengan kategori sangat baik
(A). Pada pertemuan ketiga terjadi juga peningkatan dari 67.34% dengan kategori cukup baik (C)
menjadi 91.68% dengan kategori sangat baik (A).
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian tindakan menggunakan TL dan CTL dapat
meningkatkan keaktifan,keseriusan,antusias,kerjasama,kreatifitas,danmotivasi.Peningkatan perilaku
dan sikap selama proses pemberian tindakan memberi dampak positif untuk meningkatkan mutu dan
hasil belajar siswa
Sejalan dengan peningkatan positif perilaku dan sikap siswa dalam menerima tindakan pembelajaran
dari guru maka terjadi pula peningkatan hasil belajar siswa.
Jika daya serap mengkaji dan mengukur secara umum rata rata nilai yang dipreoleh seluruh siswa
maka ketuntasan belajar adalah mengkaji persentasi siswa yang mencapai nilai minimal KKM. Seperti
halnya daya serap hasil belajar ,tingkat ketuntasan belajar siswa pun turut meningkat dari siklus
pertama ke siklus kedua.
Diagram Perbandingan Ketuntasan Belajar Siklus I dan Siklus II

Data data di atas menunjukan sangat jelas bahwa terjadi peningkatan yang baik dari siklus I ke siklus
II dari 24.83% menjadi 91.66% dan itu merupakan peningkatan yang cukup besar
Berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan strategi pembelajaran Talk Life
berpendekatan (CTL) dapat disimpulkan bahwa : konsep pembelajaran Talk Life berpendekatan CTL
adalah strategi pembelajaran yang dilakukan dengan mengaktifkan siswa melalui pengungkapan atau
keterlibatan pembicaraan (Talk) berdasarkan kehidupan yang dialami siswa VIII SMPN 14 Satap
Bitung secara nyata (Contektual), Pengetahuan berkembang melalui pengalaman kehidupan sosial
siswa, pemahaman dan perubahan berkembang semakin dalam dan kuat apabila diuji aleh
perkembangan baru melalui bertukar pengalaman hidup (Sharing Experience). Implementasi
strategi pembelajaran Talk Life berpendekatan CTL pada mata pelajaran (IPA) VIII SMPN 14
Satap Bitung.
Kegiatan belajar mengajar yang harus dilakukan guru adalah : Menggunakan prinsip; pembelajaran
kontrukstivisme. Berpendekatan pada masyarakat dan pengalaman siswa, karena menggunakan
sistem pembelajaran siswa aktif mempertimbangkan prinsip pembelajaran learning to know, learning
to do, learning to be dan learning to live together. Aspek kompetensi (kognitif, psikomotor, afektif)
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dan kecakapan hidup (life skill) diakomodasikan secara integratif dan professional. Berpedoman pada
sistem belajar tuntas (mastery learning) karena berdasarkan kopetensi yang dituntut.
Pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran talk life berpendekatan CTL pada mata
pelajaran IPA ternyata dapat meningkatkan pencapaian kompetensi dan kecakapan hidup yang
signifikan
Dari kesimpulan di atas dapat disarankan hal-hal sebagai berikut : Pembelajaran mata pelajaran IPA
selama ini hanya menggunakan cara-cara konfensional, sudah waktunya diganti dengan pembelajaran
yang inovatif seperti strategi pembelajaran talk life berpendekatan CTL. Dengan melihat hasil
pembelajaran talk life ini, tentunya bisa dikembangkan pada mata pelajaran yang lain sejenis.
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EFFORTS TO INCREASE STUDENT LEARNING OUTCOMES WITH
THE USE OF TECHNIQUE CLOZE DILITION (TCD) IN INDONESIAN
LESSON FOR CLASS IX STUDENTS SMP NEGERI 8 BITUNG
UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA DENGAN
PENGGUNAAN TECHNIQUE CLOZE DILITION (TCD) PADA MATA
PELAJARAN BAHASA INDONESIA UNTUK SISWA KELAS IX
SMP NEGERI 8 BITUNG
*Yurina Rahamis

ABSTRACT
The purpose of this study was: to describe the learning activities of class IX students during learning by using
the Cloze Dilition (TCD) Technique. To describe students' creative thinking using the cloze technique. To
describe student achievement by using the cloze technique. To describe the obstacles encountered during
learning using the cloze technique. Giving action with structured questions in presenting Indonesian language
material to class IX students of SMP Negeri 8 Bitung was quite effective in changing student behavior and
attitudes. The research data showed an increase between cycle I and cycle II. The data from the research using
the cloze technique (dilition) in novel learning can be concluded as follows: learning / presenting novels in class
using the cloze technique can increase the activity of class IX students at SMP Negeri 8 Bitung. The use of the
cloze technique in novel learning can improve the achievement of class IX students at SMP Negeri 8 Bitung.
Key Word: Cloze Dilition (TCD) Technique

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah : untuk mendiskripkan aktivitas belajar siswa kelas IX selama mengikuti
pembelajaran dengan menggunakan Technique Cloze Dilition (TCD). Untuk mendiskripsikan kreatifitas berfikir
siswa dengan menggunakan teknik cloze. Untuk mendiskripsikan prestasi belajar siswa dengan menggunakan
teknik cloze. Untuk mendiskripsikan hambatan yang ditemui selama pembelajaran dengan menggunakan teknik
cloze. Pemberian tindakan dengan pertanyaan terstruktur dalam penyajian materi bahasa Indonesia pada siswa
kelas IX SMP Negeri 8 Bitung ternyata cukup efektif mengubah perilaku dan sikap siswa. Data hasil penelitian
menunjukan terjadi peningkatan antara siklus I dan Siklus II. Data hasil penelitian penggunaan teknik cloze
(dilition) pada pembelajaran novel dapatlah disimpulkan sebagai berikut : pembelajaran / penyajian novel di
kelas dengan menggunakan teknik cloze dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas IX SMP Negeri 8 Bitung.
Penggunaan teknik cloze dalam pembelajaran novel dapat meningkatkan prestasi siswa kelas IX SMP Negeri 8
Bitung.
Kata Kunci: Technique Cloze Dilition (TCD)

Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang diberikan pada semua jenjang pendidikan formal,
baik di tingkat pendidikan dasar atau menengah. Berbicara Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran
wajib yang ada di sekitar jenjang pendidikan, maka kita perlu memahami tentang hakikat
pembelajaran bahasa, yaitu belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi dan belajar sastra adalah
belajar menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya. Oleh karena itu, pembelajaran Bahasa
Indonesia mengupayakan peningkatan kemampuan siswa untuk berkomunikasi secara lisan dan
tertulis serta menghargai karya cipta bangsa Indonesia.
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Di dalam Puskur (2002) dinyatakan bahwa secara umum tujuan pengajaran bahasa dan sastra
Indonesia adalah: siswa menghargai dan membanggakan bahasa dan sastra Indonesia sebagai bahasa
persatuan (nasional) dan bahasa negara; Siswa memahami bahasa Indonesian dari segi bentuk, makna
dan fungsi serta menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk bermacam-macam tujuan, keperluan
dan keadaan; Sisa memiliki kemampuan menggunakan emosianal dan kematangan sosial; Memiliki
disiplin dalam berfikir dalam berbahasa (berbicara dan menulis); Siswa mampu menikmati dan
memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan,
serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa wawasan kehidupan serta meningkatkan
pengetahuan dan kemampuan berbahasa; dan Siswa menghargai dan membanggakan sastra Indonesia
sebagai khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia.
Selanjutnya dengan tujuan umum tersebut, maka kita harus mengetahui kompetensi yang harus
dimiliki oleh siswa sekolah dasar terutama dalam pembelajaran apresiasi sastra. Kompetensi tersebut
adalah mengapresiasikan serta melalui kegiatan mendengarkan, menonton, membaca dan melisankan
hasil sastra berupa dongeng novel, drama serta menuliskan pengalaman dalam bentuk cerita dan
novel. Sedangkan materi sastra yang dipelajari siswa SMP dapat berupa cerita, drama (novel) dan
novel.
Novel merupakan materi sastra yang ada di SMP. Novel merupakan suatu karya sastra yang dilupakan
secara sepontan dengan mempergunakan imajinasi sebagai pembantu akal pikiran, maka dalam
penyajian novel pada siswa hendaknya menggunakan suatu cara atau teknik yang tepat agar siswa
dapat berimajinasi seperti yang dilakukan oleh pengarang. Dengan daya imajinasi yang kuat terhadap
novel.
Salah satu teknik atau cara yang dapat meningkatkan daya imajinasi siswa terhadap novel adalah
degan menggunakan teknik cloze (dilition) atu kelesapan, artinya menghilangkan atu melepaskan
sebuah (atau lebih ) kata pada larik /baris novel.
Dengan memperhatikan latar belakang di atas, peneliti berkeyakinan bahwa dengan kemampuan
siswa berimajinasi terhadap novel dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam pengekspresian
terhadap karya sastra (khususnya novel ) yang pada akhirnya dapat menhargai kesastraan bangsa
sendiri. Kemampuan siswa dalam berimajinasi dapat berpengaruh terhadap prestasi siswa. Oleh
karena itu guru memegang peranan yang sangat penting dalam pembelajaran di kelas. Agar proses
pembelajaran khususnya dalam penyajian novel di kelas dapat mencapai hasil yang maksimal,maka
guru harus dapat menentukan cara atau teknik penyajian materi yang tepat khusunya dalam penyajian
novel. Cara atau teknik penyajian novel yang tepat adalah dengan menggunakan teknik ‘Cloze”
(dilition ) atau kelesapan dengan menggunakan teknik cloze ini, dapat mendorong siswa mengalami
proses berimajinasi terhadap novel seperti yang dilakukan oleh pengarang.
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :
bagaimanakah aktivitas belajar siswa selama mengikuti pembelajaran penyusunan novel dengan
menggunakan teknik cloze? Bagaimanakah kreatifitas berfikir siswa terhadap memahami novel
dengan menggunakan teknik cloze? Bagaimanakah prestasi belajar siswa kelas IX setelah mengikuti
pembelajaran dengan menggunakan teknik cloze? Apakah hambatan yang ditemui selama
pembelajaran dengan menggunakan teknik cloze ?
Setiap kegiatan pasti ada tujuan yang hendak dicapai, Adapun tujuan penelitian ini adalah : Untuk
mendiskripkan aktifitas belajar siswa kelas IX selama mengikuti pembelajaran dengan menggunakan
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teknik cloze. Untuk mendiskripsikan kreatifitas berfikir siswa dengan menggunakan teknik cloze.
Untuk mendiskripsikan prestasi belajar siswa dengan menggunakan teknik cloze. Untuk
mendiskripsikan hambatan yang ditemui selama pembelajaran dengan menggunakan teknik cloze.
Banyak teknik yang digunakan dalam pengajaran / penyajian kepada siswa, tetapi dari teknik-teknik
tersebut tentunya ada teknik yang sangat tepat dipergunakan dalam penyajian sebuah novel di kelas.
Agar proses pengajaran dapat berjalan dengan hasil yang maksimal maka teknik memegang peranan
yang sangat penting. Teknik Close (Dilition) atau kelesapan merupakan teknik yang sangat tepat
dalam penyajian novel di kelas, karena dalam teknik ini siswa mengalami proses imajinasi yang
sangat kuat.
Teknik Cloze (Dilition) atau kelesapan adalah suatu cara penyajian novel dengan menghilangkan atau
melepaskan sebuah (atau lebih) kata laris/baris novel (Santoso. 2003). Maksudnya untuk mendorong
siswa mengalami proses berimajinasi seperti yang dilakukan pengarang. Kata-kata yang dilepaskan
itu supaya diisi secara bebas oleh siswa karena yang terpenting dalam tenik ini adalah, proses
berimajinasi.
Penyajian novel dengan menggunakan teknik cloze atau dilition ini diharapkan lebih memuaskan,
karena dengan teknik cloze ini semua benar-benar aktif. Siswa mengalami proses berimajinasi seperti
yang dilakukan oleh pengarang dalam menciptakan sebuah novel (Santoso,2003:13).
Belajar merupakan bagian terpenting dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, sehubungan
dengan itu maka para ahli pendidikan dan ahli psikologi berusaha menyelidiki secara mendalam
tentang masalah tersebut. Oleh karena belajar merupakan hal yang pokok yang dapat menentukan
berhasil tidaknya tujuan yang dapat menentukan berhasil tidaknya tujuan yang akan dicapai, maka
perlu adanya pendekatan teori-teori tentang belajar, sehingga nantinya dapat menentukan pelaksanaan
dan tujuan pendidikan. Para ahli pendidikan dan psikologi telah coba mengadakan penelitian terhadap
masalah belajar berbeda-beda menurut sudut pandang masing-masing, sehingga hasilnya juga
diperoleh berbeda-beda pula.
Adapun teori belajar yang dikemukakan oleh beberapa ahli pendidikan dan ahli psikologi tersebut
adalah sebagai berikut : Jiwa manusia terdiri dari berbagai daya, seperti : daya mengingat, daya
keinginan dan daya kemauan (Depdikbud, 1975 : 37). Daya-daya akan dapat berfungsi apabila telah
terbentuk atau berkembang. Oleh karena itu daya-daya tersebut harus dilatih. Makin banyak terlatih
semua daya bertambah baik fungsinya, teori ini juga disebut transfer atau pemindahan karena adanya
pemindahan dari daya yang satu ke daya yang lain.
Pengaruh di dalam pengajaran, bahwa anak yang pandai berhitung akan mudah menjadi pandai dalam
segala hal. Tetapi kelemahan ini adalah transfer, hanya bisa terjadi antara ilmu pengetahuan yang
sekelompok saja, jadi tidak bisa dijalankan untuk semua mata pelajaran atau semua fak. Sebab proses
belajar dalam teori hanyalah proses mentrasanfer kepandaian berhitung.
Bimbingan belajar dengan penguasaan prinsip-prisip belajar untuk mencapai hasil yang optimal dalam
belajar sekaligus menghindari hambatan-hambatannya, maka perlu diperhatikan beberapa prinsip
dalam belajar. Prinsip dari teknik cloze atau kelesapan adalah menghilangkan atau melepaskan sebuah
(atau lebih) kata pada larikk/ baris novel.
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Maksud dari teknik cloze ini adalah untuk mendorong siswa mengalami proses berimajinasi : seperti
yang dilakukan oleh pengarang dan menciptakan sebuah novel. Kata-kata yang telah dilepaskan itu
supaya diiisi oleh siswa dengan kata konkrit hasil berimajinasi. Pada dasarnya ada saat berimajinasi
seseorang akan mendapatkan pengalaman jiwa, pengalaman itu dapat dituangkan dalam kata-kata
konkrit. Imajinasi dapat dikatakan sebagai suatu hasil kreatifitas berfikir. Dengan kreatifitas inilah
atau dengan imajinasi inilah novel itu terbentuk. Maka dapatlah dikatakan bila siswa mampu
berimajinasi maka siswa itu memiliki kreatifitas yang tinggi.
Penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 8 Bitung. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas IX yang
berjumlah 16 orang. Penelitian ini dilangsungkan pada tahun pelajaran 2017/2018. Namun penelitian
ini dilangsungkan pada semester 1 sehingga dilaksanakan pada tahun 2017. Penelitian yang penulis
lakukan ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang bertujuan untuk memperbaiki proses
pembelajaran yang ada di kelas. Oleh karena itu sebelum dilaksanakan kegiatan penelitian perlu
disusun suatu rancangan penelitian. Pemberian tindakan dengan pertanyaan terstruktur dalam
penyajian materi bahasa Indonesia pada siswa kelas IX SMP Negeri 8 Bitung ternyata cukup efektif
mengubah perilaku dan sikap siswa. Data hasil penelitian menunjukan terjadi peningkatan antara
siklus I dan Siklus II
Diagram Perbandingan

Diagram di atas menunjukan dengan jelas bahwa terjadi konsistensi peningkatan positif perilaku dan
sikap siswa dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan konsep TCD. Pada pertemuan
pertama terjadi peningkatan yang cukup besar dari 54.7% dengan kategori cukup baik (C) menjadi
76.5% dengan kategori baik (B). Pada pertemuan kedua terjadi peningkatan yang cukup besar juga
dari 63.15 % dengan kategori cukup baik (C) menjadi 77.53% dengan kategori baik (B). Pada
pertemuan ketiga terjadi juga peningkatan dari 68.75% dengan kategori cukup baik (C) menjadi
85.38% dengan kategori baik (B).
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian tindakan menggunakan diskusi kelompok dapat
meningkatkan keaktifan, keseriusan,antusias,kerjasama,kreatifitas,danmotivasi.Peningkatan perilaku
dan sikap selama proses pemberian tindakan memberi dampak positif untuk meningkatkan mutu dan
hasil belajar siswa
Sejalan dengan peningkatan positif perilaku dan sikap siswa dalam menerima tindakan pembelajaran
dari guru maka terjadi pula peningkatan hasil belajar siswa.
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a.

Daya serap siswa
Diagram perbandingan antara siklus I dan siklus II

Diagram di atas jelas menunjukan terjadi peningkatan siklus I dari 56.25% menjadi 87.5%
b. Ketuntasan Belajar Siswa
Jika daya serap mengkaji dan mengukur secara umum rata rata nilai yang dipreoleh seluruh siswa
maka ketuntasan belajar adalah mengkaji persentasi siswa yang mencapai nilai minimal KKM. Seperti
halnya daya serap hasil belajar ,tingkat ketuntasan belajar siswa pun turut meningkat dari siklus
pertama ke siklus kedua.
Pada siklus I ketuntasan belajar siswa mencapai 56.25% dan siswa yang belum tuntas mencapai
43.75% sehingga perlu dilanjutkan pada siklus II sehingga ketika dilanjutkan didapat kenaikan yang
memuaskan dan didapat 87.5% yang tuntas dan tinggal 12.5% siswa yang belum tuntas.Bahkan pada
pertemuan ketiga di siklus II total siswa yang tuntas adalah 16 orang dengan presntasi 100%.
Sehingga atas dasar ketuntasan belajar 75% dan pada siklus II telah mencapai 87.5% maka tidak perlu
lagi dilanjutkan pada siklus III.
Diagram perbandingan ketuntasan belajar siswa siklus i dan siklus ii

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam dalam penelitian ini adalah : masih terdapat siswa yang
kurang mengkonkritkan kata dari hasil berimajinasi karena kurang memiliki perbendaharaan kata.
Untuk mengatasi hambatan yang dialami siswa dalam mengkonkritkan kata hasil berimajinasi adalah
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siswa disarankan untuk lebih banyak berlatih berimajinasi terdapat novel, karena dengan sering
berimajinasi akan terlahir kata-kata yang kongkrit.
Berdasarkan data hasil penelitian penggunaan teknik cloze (dilition) pada pembelajaran novel
dapatlah disimpulkan sebagai berikut : pembelajaran / penyajian novel di kelas dengan menggunkan
teknik cloze dapat meningkatkan aktivitas siswa Kelas IX SMP Negeri 8 Bitung. Penggunaan teknik
cloze dalam pembelajaran novel dapat meningkatkan prestasi siswa kelas IX SMP Negeri 8 Bitung
Sehubungan dengan kesimpulan di atas, saran yang dapat penulis kemukakan adalah bagi para
pengajar/ guru dalam pembelajaran novel hendaknya menggunakan teknik cloze (dilition) Atau
kelesapan karena teknik ini dapat mendorong siswa dalam proses berimajinasi terhadap novel juga
dapat meningkatkan kreativitas berfikir.
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EFFORTS TO INCREASE MATHEMATICS LEARNING OUTCOMES
WITH THE UTILIZATION OF MULTI-METHOD LEARNING MODELS
FOR STUDENTS OF CLASS IX SMP NEGERI 18 SATAP BITUNG
UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA DENGAN
PEMANFAATAN MODEL BELAJAR MULTI METODE UNTUK SISWA
KELAS IX SMP NEGERI 18 SATAP BITUNG
*Regina P. Sandehang

ABSTRACT
The purpose of this study is that researchers want to know the differences in learning achievement in class IX students of
SMP Negeri 18 Satap Bitung if in teaching and learning activities they use multiple methods and those who do not use
multiple methods. the results of the discussion, it can be concluded that from data analysis using t - score. Mathematics is a
branch of science that is abstract rather difficult to learn. Therefore, we need the right way of delivery. The existence of
these difficulties in mathematics requires teachers to try their best in the Teaching and Learning Process (PBM), in order to
produce students with personalities so that they grow and develop steadily in accordance with the scientific attitude
contained in studying mathematics and mathematical problems. There is a difference in the daily test scores of students in
grade IX of SMP Negeri 18 Satap Bitung between those who use multimedia. By comparing the learning achievement of
students who use multiple methods and those who do not in their teaching and learning activities, it can be concluded that
groups of students who use multiple methods have better daily test scores. Therefore, multiple methods are very suitable to
be used in the process of teaching and learning activities in class IX students of SMP Negeri 18 Satap Bitung.

Key Word: Learning Outcomes and Multi Methods
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui adanya perbedaan prestasi belajar pada siswa kelas IX SMP
Negeri 18 Satap Bitung bila dalam kegiatan belajar mengajarnya menggunakan dan multi metode dan yang tidak
menggunakan multi metode. hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa dari analisis data menggunakan t – score.
Matematika merupakan cabang ilmu yang bersifat abstrak agak sulit cara mempelajarinya. Oleh karena itu, diperlukan cara
yang tepat penyampaiannya. Adanya kesulitan persoalan matematika ini, menuntut guru harus bersaha sebaik-baiknya dalam
Proses Belajar Mengajar (PBM), agar menghasilkan anak didik yang berkepribadian agar tumbuh dan berkembang dengan
mantap sesuai dengan sikap ilmiah yang terkandung dalam mempelajari matematika dan persoalan matematika. Ada
perbedaan nilai ulangan harian matematika pada siswa kelas IX SMP Negeri 18 Satap Bitung antara yang menggunakan
multi media. Dengan membandingkan prestasi belajar siswa yang menggunakan multi metode dan yang tidak dalam
kegiatan belajar mengajarnya maka dapat disimpulkan bahwa kelompok siswa yang menggunakan multi metode, nilai
ulangan harian lebih baik. Oleh karenanya multi metode sangat tapat digunakan pada proses kegiatan belajar mengajar
pada siswa kelas IX SMP Negeri 18 Satap Bitung.

Kata Kunci: Hasil Belajar dan Multi Metode

Keberhasilan suatu pengajaran dapat dinilai dari tercapai atau tidaknya tujuan dari pengajaran tersebut.
Tercapai tidaknya tujuan dari pengajaran ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut :
keadaan siswa, materi pelajaran, metode mengajar, media mengajar, guru dan lingkungan. Banyak
faktor yang mempengaruhi tercapai tidaknya suatu tujuan pengajaran, metode mengajar dan media
mengajar adalah suatu cara yang fungsinya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan.
Matematika merupakan cabang ilmu yang bersifat abstrak agak sulit cara mempelajarinya. Oleh
karena itu, diperlukan cara yang tepat penyampaiannya. Adanya kesulitan persoalan matematika ini,
menuntut guru harus bersaha sebaik-baiknya dalam Proses Belajar Mengajar (PBM), agar
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menghasilkan anak didik yang berkepribadian agar tumbuh dan berkembang dengan mantap sesuai
dengan sikap ilmiah yang terkandung dalam mempelajari matematika dan persoalan matematika.
Pada umumnya, pelajaran matematika menekankan hubungan- hubungan yang diatur menurut urutan
yang logis. Paling tinggi ditekankan pada penghafalan terhadap konsep-konsep, observasi, menebak,
mengetes hipotesa, mencari analogi, akhirnya merumuskan teorema. Akibat lebih mendalam dari
semua ini, materi matematika yang dapat dipelajari terkesan oleh anak didik sebagai obyek abstrak
dalam konsep belajar mengajar, matematika diperlukan interaksi antara siswa dengan guru.
Konsep belajar yang dimikian diharapkan siswa betul-betul belajar matematika tidak hanya sekedar
memperoleh pengetahuan saja, tetapi sekaligus akan memperoleh kemampuan. Oleh karena itu
diperlukan cara mengajar yang sesuai agar terdapat interaksi antara siswa dengan guru pengajar. Agar
semua harapan-harapan di atas dapat terealisir, maka pada penelitian ini penulis mencoba
mengetengahkan salah satu bentuk pengajaran bahwa seorang guru dalam mengajarkan suatu pokok
bahasan matematika menggunakan berbagai metode dan berbagai media, karena pembelajaran dengan
ciri multi metode dan multi media tersebut memberi kesempatan yang luas kepada siswa untuk
menggunakan semua indera yang memungkinkan tercapainya hasil belajar yang optimal.
Adapun macam-macam metode mengajar antara lain: metode ceramah, tanya jawab, diskusi,
demonstrasi, observasi. Sedangkan macam-macam media mengajar antara lain : media LKS, buku
paket, gambar, obyek langsung, slide dan film bingkai suara.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :
apakah ada perbedaan penggunaan multi metode terhadap prestasi belajar pelajaran matematika siswa
kelas IX SMP Negeri 18 Satap Bitung ?
Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui adanya perbedaan prestasi belajar pada
siswa kelas IX SMP Negeri 18 Satap Bitung bila dalam kegiatan belajar mengajarnya
menggunakan dan multi metode dan yang tidak menggunakan multi metode.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu masukan untuk meningkatkan prestasi belajar
siswa melalui penggunaan multi metode yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Sehingga pada
akhirnya dari penelitian ini dapat diyakini turut menunjang terhadap peningkatan terhadap
peningkatan kualitas kemajuan guru.
Tujuan pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan yang berguna bagi keperluan hidup seharihari saja, tetapi juga untuk mengembangkan intelektual secara optimal. Pendidikan sains merupakan
satu aspek dengan menggunakan sains sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan sains
khususnya dan pendidikan pada umumnya. Untuk itu setiap guru harus membimbing siswa dan
mendorong siswa mengadakan eksplorasi.
Pada proses belajar yang efektif terjadi situasi-situasi dimana anak terlibat dalam kegiatan secara aktif
misalnya melakukan diskusi, observasi dan sebagainya. Untuk itu guru harus memahami potensi suatu
media belajar dan seberapa besar peranan media belajar dalam membangkitkan perasaan belajar. Arief
Sadiman (2002 : 8) mengatakan bermacam-macam peralatan digunakan guru untuk menyampaikan
pesan ajaran kepada siswa melalui penglihatan dan pendengaran untuk menghindari verbalisme yang
masih mungkin terjadi kalau hanya digunakan alat bantu visual semata.
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Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bantuk jamak dari kata medium atau mediator
yang berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim
pesan ke penerima pesan. Dalam hal ini yang dimaksud media di sini adalah media belajar yaitu
sarana komunikasi yang digunakan untuk menyapaikan bahan pelajaran.
Kegiatan pembelajaran sebagai suatu sistem memandang bahwa media merupakan bagian integral
dalam kegiatan pembelajaran dan berfungsi sama pentingnya dengan komponen lain seperti tujuan
pembelajaran, materi pelajaran,k strategi pembelajaran, evaluasi hasil belajar.
Pedoman umum tentang media pendidikan yang dikeluarkan direktorat pendidikan Ditjen Dikdasmen
tahun pelajaran 1978/1979 menggariskan sebagai berikut: Secara umum media adalah segala jenis
sarana pendidikan yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk
meninggalkan efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan pendidikan (dalam arti ini media mencakup
media grafis, media yang menggunakan alat penampil, peta, globe, alat peraga, dan sebagainya).
Secara khusus media pendidikan diartikan sebagai sarana pendidikan yang digunakan sebagai
perantara dengan menggunakan alat penampil dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan
efisiensi pencapaian tujuan pendidikan. Menurut Umar Suwito ( 2000; hal 13) media pendidikan
adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk
lebih mempertinggi efektifitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pendidikan.
Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis data tentang proses dan
hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi
informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.
Tujuan dari penilaian adalah untuk menentukan tingkat ketercapaian tujuan pendidikan dan tujuan
pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum, garis-garis besar program pengajaran dan
perangkat perencanaan kegiatan pembelajaran lainnya.
Persiapan tindakan bertolak dari kondisi awal kelas dan temuan data tentang kendala atau kesulitan
yang menghambat pelaksanaan pembelajaran matematika di kelas IX SMP Negeri 18 Satap Bitung
Dalam melaksanakan penelitian, peneliti berkolaborasi dengan guru rekan kerja peneliti untuk
menyelesaikan atau mengatasi kendala-kendala tersebut di atas yang akan dituangkan dalam
perencanaan tindakan yang dilakukan, antara lain telaah KTSP menentukan metode pembelajaran,
mempersiapkan media dan alat peraga, serta jadwal pelajaran berlaku seperti biasa, artinya penelitian
tindakan dilakukan pada saat mata pelajaran matematika berlangsung sesuai jadwal pelajaran.
Respon siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan model multi media adalah sikap siswa
dalam membuat penilaian terhadap kegiatan pembelajaran tersebut, baik positif maupun negatif.
Thurstone (Zainul & Nasution, 1993 : 105) mengemukakan bahwa sikap adalah penilaian positif dan
negatif terhadap suatu objek tertentu.
Gagne (1985 : 219) memberikan batasan mengenai sikap (attitude), merupakan kecenderungan
tanggapan atau respon tendencies atau juga merupakan keadaan untuk memberikan tanggapan
(readieness to respond), dinyatakan sebagai choice of personal action yang didasari keadaan internal
jenis hasil belajar. Respon siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan model multi metode
berdasarkan hasil wawancara dengan siswa antara lain : Tidak ada kesulitan siswa dalam mengikuti
pembelajaran dan mengerjakan soal-soal dalam tes akhir pembelajaran, penjelasan materi yang
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diberikan mudah dipahami, bentuk-bentuk soal yang diberikan belum pernah dijumpai sebelumnya
yang bersifat penalaran serta cara penjelasannya, dan siswa mampu mengaitkan konsep penjumlahan
dan pengurangan dengan keadaan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian ini juga menunjukkan
bahwa perolehan siswa dalam pembelajaran sudah dapat meningkat sesuai penalaran dan kemampuan
siswa dalam menghadapi permasalahan tentang penyelesaian soal-soal selama proses pembelajaran,
meskipun di dalam porsentase kenaikan setiap item masih ada yang rendah, secara keseluruhan telah
terjadi kenaikan sebesar 20,4% perolehan tersebut menunjukkan peningkatan kemampuan penalaran
siswa menggunakan model pemecahan masalah.
Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa dari analisis data menggunakan t –
score. Ada perbedaan nilai ulangan harian matematika pada siswa kelas IX SMP Negeri 18 Satap
Bitung antara yang menggunakan multi media. Dengan membandingkan prestasi belajar siswa yang
menggunakan multi metode dan yang tidak dalam kegiatan belajar mengajarnya maka dapat
disimpulkan bahwa kelompok siswa yang menggunakan multi metode, nilai ulangan harian lebih
baik. Oleh karenanya multi metode sangat tapat digunakan pada proses kegiatan belajar mengajar
pada siswa kelas IX SMP Negeri 18 Satap Bitung.
Saran penelitian ini yaitu: langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan multi metode perlu
disiapkan hal-hal sebagai berikut : Menganalisis pokok bahasan untuk menentukan struktur isinya,
yaitu konsep dan prinsip dari struktur di rumuskan TPK dengan kategori kemampuan yang peling
tinggi. Memperhatikan sifat-sifat siswa. Memiliki metode yang cocok untuk setiap TPK. Menentukan
media yang sesuai dengan TPK dan sifat-sifat anak. Mengembangkan kegiatan pembelajaran setiap
pokok bahasan menggunakan multi metode. Menggunakan alat evaluasi yang tepat.
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IMPROVING MATHEMATICS LEARNING OUTCOMES IN THE
CARTESIAN FIELD THROUGH PROBLEM BASED LEARNING
APPROACH FOR STUDENTS OF CLASS VIII C SMP NEGERI 1
WAY SEPUTIH IN 2021
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA PADA MATERI
BIDANG KARTESIUS MELALUI PENDEKATAN PROBLEM BASED
LEARNING SISWA KELAS VIII C SMP NEGERI 1 WAY SEPUTIH
TAHUN 2021
*Anna Wulandari
ABSTRACT
Problem Based Learning model is a learning model that uses real world problems as a context for students to
learn about higher order thinking and problem solving skills, as well as to acquire essential knowledge and
concepts and subject matter. Until now, mathematics is still considered a very difficult subject to learn, so the
results obtained by SMPN 1 Way Seputih students are still far from what they expected. Data improvement
learning that has been done using the Problem Based learning model, it can be concluded as follows: Through
the Problem Based learning model can increase the activity and learning outcomes of Mathematics students of
class VIII B SMP Negeri 1 Way Seputih Increasing student learning activities from cycle I to cycle II is 20%,
from Cycle II to Cycle III 12.5%. Through the Problem Based learning model, it turns out to be able to improve
student learning outcomes. From the results of observations made in cycles 1, 2 and 3, there was an increase in
student learning outcomes in cycle I, students whose scores were equal to or exceeding the KKM by 55%
increased in the second cycle to 77.5%, increased by 22.5% and in the third cycle increased to 92 ,5% increased
15% from cycle II.
Key Word: Learning Outcomes, Cartesian Material, Problem Based Learning

ABSTRAK
Model Problem Based Learning adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata
sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir tingkat tinggi dan keterampilan pemecahan
masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dan materi pelajaran. Sampai saat ini
pelajaran matematika masih dianggap sebagai pelajaran yang amat sulit untuk dipelajari, sehingga hasil yang
diperoleh siswa SMPN 1 Way Seputih masih sangat jauh dari yang diharapkan. Data perbaikan pembelajaran
yang telah dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Berdasarkan Masalah, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut : Melalui model pembelajaran Berdasarkan Masalah dapat meningkatkan aktivitas
dan hasil belajar Matematika siswa kelas VIII B SMP Negeri 1 Way SeputihPeningkatan aktivitas belajar siswa
dari siklus I ke siklus II adalah 20 %, dari Siklus II ke Siklus III 12,5%. Melalui model pembelajaran
Berdasarkan Masalah teryata mampu meningkatkan hasil belajar siswa . Dari hasil observasi yang dilakukan
pada siklus 1, 2 dan 3 terjadi peningkatan hasil belajar siswa siklus I siswa yang nilainya sama atau melebihi
KKM sebesar 55% meningkat pada siklus kedua menjadi 77,5% meningkat 22,5 % dan pada siklus III
meningkat menjadi 92,5% meningkat 15% dari siklus II.
Kata Kunci: Hasil Belajar, Materi Bidang Kartesius, Problem Based Learning

Latar Belakang Masalah
Matematika merupakan salah satu materi yang mendasari perkembangan bidang teknologi dan
informasi. Hal itu didukung juga dari kegunaan matematika sampai sekarang ini yang dapat
diaplikasikan sebagai cara untuk memecahkan masalah dan persoalan kehidupan yang memerlukan
kemampuan menghitung, mengukur, menyampaikan informasi, dan juga pengambilan keputusan.
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Kenyataan itu menuntut setiap orang agar memiliki kemampuan menggunakan matematika untuk
dapat berpikir kritis, logis, terpola, konsisten, dan sistematis.
Namun demikian, banyak peserta didik yang masih merasa kesulitan dalam mempelajari dan
menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari sehingga fungsi dan kegunaan matematika
menjadi kurang bermakna. Para peserta didik lebih memandang mata pelajaran matematika sebagai
mata pelajaran yang berisi rumus-rumus yang harus dihafalkan tanpa dapat merasakan makna
matematika itu sendiri. Berbagai usaha dan perubahan telah dilakukan oleh guru misalnya dengan
mengujicobakan berbagai metode pembelajaran namun hal itu belum menunjukkan hasil yang
optimal.
Masih banyak peserta didik yang merasa kesulitan memahami matematika, tidak hanya dari
materinya, tetapi juga cara penyampaian guru yang terkadang masih sulit diterima peserta didik.
Masalah lain yang muncul adalah pembelajaran matematika di kelas masih berfokus kepada guru
sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Pemerintah melalui Kemendikbud telah mengembangkan
dan mengimplementasikan kurikulum baru sebagai salah satu terobosan pada bidang Pendidikan,
yaitu kurikulum 2013. Salah satu tugas guru adalah mengubah pandangan pembelajaran yang berpusat
pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada siswa yang memungkinkan siswa dapat terlibat aktif
dalam pembelajaran dan saling bekerja sama dalam menemukan pengetahuannya.
Proses pembelajaran yang dikehendaki dalam kurikulum 2013 dan kurikulum-kurikulum sebelumnya
adalah pembelajaran yang mengedepankan pengalaman personal melalui observasi (menyimak,
melihat, membaca, men-dengar), bertanya, menyimpulkan, dan mengomunikasikan. Berpijak dari hal
tersebut, perlu adanya perbaikan strategi yang diterapkan dalam pembelajaran. Salah satu solusinya,
yaitu dengan menerapkan model problem based learning.
Model Problem Based Learning adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia
nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir tingkat tinggi dan
keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial
dan materi pelajaran. Sampai saat ini pelajaran matematika masih dianggap sebagai pelajaran yang
amat sulit untuk dipelajari, sehingga hasil yang diperoleh siswa SMPN 1 Way Seputih masih sangat
jauh dari yang diharapkan. Sebagai gambaran dari hasil ulangan harian materi sebelumnya siswa yang
memperolah nilai ≥ 67,55, sesuai dengan Standar Ketuntasan Belajar Minimal sebesar 24 % ( 9 siswa
dari 30 siswa). Sementara itu matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diujikan secara
nasional, maka seluruh kompetensi yang ada harus dikuasai siswa, sehingga hasil belajar yang
diperoleh siswa mencapai Standar Ketuntasan Lulusan (SKL) yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu
harus diupayakan meminimalkan kesulitan-kesulitan belajar matematika yang dihadapi siswa.
Penyebab kesulitan belajar yang dihadapi siswa sangatlah komplek, yang datang dari siswa sendiri
misalkan kurangnya pengetahuan prasyarat yang dimiliki siswa, masalah sosial dan lain-lain. Adapun
kesulitan belajar siswa disebabkan oleh guru misalnya, guru dalam proses pembelajaran tidak
mengikutsertakan siswa dalam pembelajaran secara aktif, siswa hanya disuruh menghafal rumusrumus, menerima konsep-konsep yang ada tidak melakukan sendiri. Sehingga hasilnya kurang
bermakna dan tidak terekam dengan baik pada otak siswa.
Peneliti mengambil materi bidang kartesius, karena kebanyakan siswa selama peneliti menyampaikan
materi ini banyak mengalami kesulitan, dengan hasil yang kurang membanggakan. Padahal banyak
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soal-soal yang berhubungan dengan materi telah dibahas, setelah konsep-konsep yang berhubungan
dengan materi penulis berikan.
Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, perlu diupayakan suatu pembelajaran yang
meminimalkan kesulitan belajar siswa. Kesulitan belajar siswa pada materi bidang kartesius dapat
diupayakan dengan cara menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga belajarnya
bermakna. Bila belajarnya bermakna diharapkan kesulitan belajar siswa berkurang dan pada akhirnya
ada peningkatan hasil belajarnya. Adapun usaha yang akan dilakukan untuk mengupayakan belajar
bermakna mata pelajaran matematika pada materi bidang kartesius dengan pembelajaran berbasis
masalah. Pembelajaran Model Problem Based Learning adalah suatu model pembelajaran yang
menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara
berpikir tingkat tinggi dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan
dan konsep yang esensial dan materi pelajaran.
Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, apakah Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah dapat
meningkat, dengan ini penulis menemukan masalah-masalah sebagai berikut: Apakah Model
Pembelajaran Berdasarkan Masalah dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika pada materi
bidang kartesius siswa kelas VIII B SMP Negeri 1 Way Seputih Tahun Pelajaran 2021/2022? Apakah
Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap belajar
matematika pada materi bidang kartesius siswa kelas VIII B SMP Negeri 1 Way Seputih Tahun
Pelajaran 2021/2022? Apakah Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah dapat meningkatkan
interaksi antar siswa dengan guru belajar matematika pada materi bidang kartesius siswa kelas VIII B
SMP Negeri 1 Way Seputih Tahun Pelajaran 2021/2022? Apakah Model Pembelajaran Berdasarkan
Masalah dapat meningkatkan tanggungjawab siswa dalam belajar matematika pada materi bidang
kartesius siswa kelas VIII B SMP Negeri 1 Way Seputih Tahun Pelajaran 2021/2022? Apakah Model
Pembelajaran Berdasarkan Masalah dapat meningkatkan kemampuan menjawab pertanyaan
matematika pada materi bidang kartesius siswa kelas VIII B SMP Negeri 1 Way Seputih Tahun
Pelajaran 2021/2022?
Rumusan Masalah
Berdasarkan argumentasi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Apakah
Melalui Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah/Problem Based Learning dapat meningkatkan
hasil belajar Matematika pada materi bidang kartesius Siswa Kelas VIII B SMP Negeri 1 Way
Seputih Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022?”.
Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian adalah untuk Meningkatkan aktifitas belajar siswa; Meningkatkan pemahaman
siswa terhadap belajar matematika; Meningkatkan interaksi antar siswa dengan guru belajar
matematika; Meningkatkan tanggungjawab siswa dalam belajar matematika; Meningkatkan
kemampuan menjawab pertanyaan matematika.
Kajian Pustaka
Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh seseorang setelah mengalami aktifitas
belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan tersebut tergantung pada apa yang dipelajari. Hasil belajar
sangat dibutuhkan karena sebagai petunjuk untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan siswa dalam
kegiatan belajar yang sudah dilaksanakan. Hasil belajar dapat diketahui melalui evaluasi untuk
mengukur dan menilai apakah siswa sudah menguasai ilmu yang dipelajari sesuai dengan tujuan yang
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telah ditetapkan. Caroll dalam Angkowo dan Kosasih (2007: 51) berpendapat bahwa hasil belajar
siswa dipengaruhi oleh 5 faktor, yakni: (1) faktor bakat belajar, (2) faktor waktu yang tersedia untuk
belajar, (3) faktor kemampuan individu, (4) faktor kualitas pengajaran, (5) faktor lingkungan.
Clark dalam Angkowo dan Kosasih (2007: 50) mengungkapkan bahwa hasil belajar siswa di sekolah
70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan. Berkaitan dengan
faktor dari dalam diri siswa, selain faktor kemampuan, ada juga faktor lain yaitu motivasi, minat,
perhatian, sikap, kebiasan belajar, ketekunan, kondisi sosial ekonomi kondisi fisik dan psikis.
Berdasarkan pengamatan dan observasi matematika merupakan salah satu bidang studi yang diajarkan
di SMP. Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang sulit dan ditakuti oleh banyak orang
karena banyak yang beranggapan bahwa matematika sangat sulit dipahami dan membosankan.
Sutawijaya dalam Aisyah (2007: 1), matematika mengkaji benda abstrak (benda pikiran) yang disusun
dalam suatu sistem aksiomatis dengan menggunakan symbol (lambang) dan penalaran deduktif.
James dan Jame dalam Suwangsih (2006: 4), matematika adalah ilmu tentang logika, mengenai
bentuk, susunan, besaran, konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Matematika
terbagi dalam 3 besar, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Tetapi ada pendapat yang menyatakan
bahwa matematika terbagi menjadi 4 bagian, yaitu aritmatika, aljabar, geometris dan analisis dengan
aritmatika mencakup teori bilangan dan statistika.
Salah satu permasalahan yang menyangkut pengelolaan proses belajar mengajar mata pelajaran
matematika di SMP adalah kurangnya pengetahuan bagi guru SMP, serta terbatasnya dana dan sarana
tentang bagaimana cara membuat dan menggunakan media/alat peraga dalam pembelajaran
matematika. Di sisi lain pentingnya media/alat peraga dalam pembelajaran matematika telah diakui
oleh semua jajaran pengelola pendidikan dan para ahli pendidikan. Kompetensi guru dalam
pelaksanaan interaksi belajar mengajar mempunyai indikator, mampu membuka pelajaran, mampu
menyajikan materi, mampu menggunakan metode/strategi, mampu menggunakan media/ alat peraga,
mampu menggunakan bahasa yang komutatif, mampu memotivasi siswa, mampu mengorganisasi
kegiatan, mampu menyimpulkan pelajaran, mampu memberikan umpan balik, mampu melaksanakan
penilaian, dan mampu menggunakan waktu. (Departemen Pendidikan Nasional, 2004 ; 13 – 14).
Agar pembelajaran yang akan diberikan oleh guru kepada siswa berhasil sesuai dengan kompetensi
dasar, maka guru diharapkan dapat menyusun langkah- langkah pengembangan silabus pembelajaran,
diantaranya merumuskan pengalaman belajar siswa meliputi: Pengalaman belajar merupakan kegiatan
fisik dan mental yang perlu dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan sumber belajar dalam rangka
mencapai kompetensi dasar dan standar kompetensi. Pengalaman belajar dapat dilaksanakan di dalam
dan di luar kelas. Kegiatan yang diberikan sebagai pengalaman belajar siswa harus berorientasi agar
siswa aktif dalam belajar, iklim belajar menyenangkan, fungsi guru lebih ditekankan sebagai
fasilitator dari pada sebagai pemberi informasi, siswa terbiasa mencari sendiri informasi (dengan
bimbingan guru) dari berbagai sumber, siswa dibekali dengan kecakapan hidup dan dibiasakan
memecahkan permasalahan yang kontektual yaitu terkait dengan lingkungan (nyata maupun maya)
dari siswa. Pada hakekatnya pengalaman belajar memberikan pengalaman kepada siswa untuk
menguasai kompetensi dasar secara ilmiah dan ditinjau dari dimensi kompetensi yang ingin dicapai
pengalaman belajar meliputi pengalaman untuk mencapei kompetensi pada ranah kognitif,
psikomotorik, dan afektif. Selanjutnya pengalaman belajar dirumuskan dengan kata kerja yang
opersional.(Pengembangan Silabus dan Penilaian Mata Pelajaran Matematika, Dit. PMU, Ditjen
Dikdsmen, Depdiknas, 2003 ; 3).
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Model Problem Based Learning
Satu model pembelajaran yang dianggap mampu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi
peserta didik adalah model problem based learning. Gunantara dkk (2014) menyatakan bahwa model
problem based learning merupakan model pembelajaran yang bersifat kontekstual yang
mengembangkan kemandirian belajar peserta didik dan menyenangkan. Peserta didik dituntut untuk
mampu memetik suatu makna dari pembelajaran yang berbasis masalah, baik itu dalam pelajaran
matematika ataupun pelajaran lainnya.
Model ini diharapkan mampu menumbuhkan motivasi peserta didik, karena dalam prosesnya peserta
didik menjadi objek utama. Pembelajaran berbasis masalah dalam matematika sangat menarik bila
diterapkan dengan baik. Peserta didik akan berusaha untuk menghubungkan pengalaman yang ada
pada dirinya dengan masalah yang diberikan. Arends (dalam Hariyati dkk, 2013) mengatakan bahwa
Problem Based Learning merupakan suatu model pembelajaran peserta didik mengerjakan
permasalahan yang otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri,
mengembangkan inkuiri dan ketrampilan lebih tinggi. Dengan demikian Problem Based Learning
merupakan suatu model instruksional antara guru dengan peserta didik melalui pemecahan masalah
berdasarkan pengalaman peserta didik itu sendiri.
Pembelajaran matematika yang berbasis masalah diharapkan mampu menumbuhkan kemandirian
belajar dan rasa percaya diri peserta didik. Kemandirian belajar tersebut diperoleh dari cara peserta
didik belajar secara individu melalui suatu masalah. Peserta didik akan berusaha mengaitkan
pengalaman yang telah dimilikinya untuk menjadi sebuah pijakan dalam mempelajari masalah. Rasa
percaya diri akan tertanam secara tidak langsung karena adanya kemandirian belajar. Akan muncul
suatu sinergi yang saling berhubungan dalam diri peserta didik. Hariyati dkk (2013) menyatakan
sebagai berikut : Peserta didik yang belajar melalui Problem Based Learning diberi kesempatan untuk
mengembangkan kemampuannya dalam berpikir. Selanjutnya, guru hanya berperan fasilitator, dalam
hal ini memfasilitasi konstruksi dalam mengolaborasi pengetahuan peserta didik.
Diharapkan nantinya dengan model ini peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang
dihadapi berdasarkan pengalamannya. Berdasarkan pendapat di atas, proses membangun suatu
kompetensi dalam belajar difasilitasi oleh guru. Guru harus memiliki skill yang baik dan mampu
melihat potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya. Guru saat peserta didik belajar. Mereka harus
diberi kesempatan yang cukup dan terus dibimbing agar proses belajarnya tidak mengarah ke
kesimpulan yang salah. Herman (2007) menyatakan bahwa model Problem Based Learning
merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang diawali dengan menghadapkan siswa dengan
masalah matematika. Dengan segenap pengetahuan dan kemampuan yang telah dimilikinya, siswa
dituntut untuk menyelesaikan masalah yang kaya dengan konsep-konsep matematika.
Permana & Sumarmo (2007) menyatakan bahwa memperhatikan karakteristiknya, pada dasarnya
PBM adalah menganut pandangan konstruktivisme. Dalam pandangan tersebut, peserta didik belajar
secara. aktif dalam membangun pengetahuannya melalui proses asimilasi dan akomodasi dan interaksi
dengan lingkungannya. Untuk mendukung berlangsungnya interaksi peserta didik. dengan
lingkungannya dan atau dengan dirinya sendiri maka pengetahuan baru yang disajikan hendaknya
berkaitan dengan pengetahuan awal peserta didik. Dengan demikian, terbangun pemahaman yang
bermakna pada diri peserta didik. Pengetahuan awal yang dimiliki peserta didik sebaiknya
diidentifikasi oleh guru sejak dimulainya proses pembelajaran di kelas. Cara mengetahui pengetahuan
awal peserta didik, yaitu dengan melakukan kegiatan pretest. Pretest dilaksanakan bukan ketika akan
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melakukan penelitian saja atau sekadar membandingkan dengan prestasi belajar ketika pembelajaran
telah selesai dilakukan. Selain itu, cara lain yang bisa ditempuh guru adalah dengan melihat
Metode Penelitian
Penelitian ini di SMP Negeri 1 Way Seputih, rancangan Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan
selama 3 (tiga) siklus masing-masing siklus 3 (tiga) kali pertemuan. Subyek penelitian, adalah siswa
Kelas VIII B SMP Negeri 1 Way Seputih Tahun Pelajaran 2021/2022. Kategori siswa Kelas VIII B
SMP Negeri 1 Way Seputih, dengan jumlah murid 30 siswa.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan hasil deskripsi pelaksanaan penelitian tindakan dari observasi dan penelitian melalui
pengamatan selama tiga siklus dan hasil refleksi selama tiga siklus diperoleh seperti pada tabel
berikut.
SIKLUS I
NO

1

2
3

SIKLUS II

ASPEK

Keaktifan Siswa

P1

P2

P3

X

P1

P2

P3

X

29,41

41,1
8

41,1
8

37,25

76,4
7

76,4
7

88,2
3

80,39

41,1
8

41,1
8

39,22

70,5
9

70,5
9

88,2
3

76,47

29,4
1

29,4
1

27,45

64,7
1

64,7
1

82,3
5

70,59

Hasil
Belajar
(mencapai
35,29
KKM)
Hasil
Belajar
23,53
Kelompok

Keterangan :
P1
= Pertemuan ke-1
P2
= Pertemuan ke-2
P3
= Pertemuan ke-3
X
= Rata-rata
Nampak bahwa hasil yang diperoleh dari keaktifan siswa siklus 1 pertemuan I sampai dengan siklus II
pertemuan 3 meningkat, juga hasil belajar siswa dari siklus I pertemuan 1 sampai siklus II pertemuan
3 meningkat, demikian juga hasil kerja kelompok siswa siklus I pertemuan 1 sampai siklus II
pertemuan 3 juga meningkat. Jadi Penelitian Tindakan Kelas ini berhasil.
Simpulan
Dari hasil perbaikan pembelajaran yang telah penulis lakukan dengan menggunakan model
pembelajaran Berdasarkan Masalah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Melalui model
pembelajaran Berdasarkan Masalah dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Matematika siswa
kelas VIII B SMP Negeri 1 Way SeputihPeningkatan aktivitas belajar siswa dari siklus I ke siklus II
adalah 20 %, dari Siklus II ke Siklus III 12,5%. Melalui model pembelajaran Berdasarkan Masalah
ternyata mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil observasi yang dilakukan pada siklus 1, 2
dan 3 terjadi peningkatan hasil belajar siswa siklus I siswa yang nilainya sama atau melebihi KKM
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sebesar 55% meningkat pada siklus kedua menjadi 77,5% meningkat 22,5 % dan pada siklus III
meningkat menjadi 92,5% meningkat 15% dari siklus II.
Saran
Melalui hasil tindakan pelaksanaan pembelajaran ini, maka kami menyarankan: Kepada teman-teman
guru lain baik Peneliti dan guru mata pelajaran hendaknya dapat melaksanakan proses kegiatan
pembelajaran dengan menggunakan Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah (Problem Based
Introduction) sebagai pendekatanya. Karena sudah terbukti menunjukkan keberhasilan. Kepada
sekolah agar dapat memfasilitasi guru mengikuti kegiatan MGMP.
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IMPROVING THE ABILITY OF TEACHERS OF SMPN 2
BUMINABUNG IN IMPLEMENTING LEARNING THROUGH
ACADEMIC SUPERVISION ODD SEMESTERS FOR
THE ACADEMIC YEAR 2021/2022
MENINGKATKAN KEMAMPUAN GURU SMPN 2 BUMINABUNG
DALAM MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN MELALUI SUPERVISI
AKADEMIK SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2021/2022
*Rigo
ABSTRACT
As a professional, a teacher has very complex tasks and roles, not limited to when learning interactions take
place in the classroom, but also serves as an administrator, evaluator and counselor. Because it can be
concluded that a teacher can be said to have competence, if it meets three criteria, namely: 1) the teacher really
masters the field of expertise, 2) the teacher has teaching skills, and 3) the teacher has personal integrity as a
supporter of values will be developed. Based on the background of the problem, the formulation of the problem
in this research is: "Can academic supervision improve the ability of teachers in learning at SMPN 2
Buminabung in 2021?" Based on the results of research and discussion, it can be concluded that academic
supervision can improve the ability of SMPN 2 Buminabung teachers in learning. This is known from the data in
Cycle I which shows that the percentage of teachers with good categories in carrying out learning only reaches
20.00%, increases to 70.00% in Cycle II and again increases to 80.00% in Cycle III or according to the limit.
the indicator of success of the action set is above 80.00%.
Key Word: Teacher Ability, Academic Supervision

ABSTRAK
Sebagai tenaga profesional seorang guru mempunyai tugas dan peranan sangat kompleks, tidak terbatas pada
saat berlangsung interaksi pembelajaran di dalam kelas, namun juga bertugas sebagai administrator, evaluator
dan konselor. Oleh sebab dapat disimpulkan bahwa seorang guru dapat dikatakan memiliki kompetensi, jika
memenuhi tiga kriteria yaitu: 1) guru benar-benar menguasai bidang yang menjadi keahliannya, 2) guru
memiliki keterampilan mengajar, dan 3) guru memiliki integritas pribadi sebagai pendukung nilai-nilai yang
akan dikembangkan. Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
“Apakah supervisi akademik dapat meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran di SMPN 2
Buminabung tahun 2021?” Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa
supervisi akademik dapat meningkatkan kemampuan guru SMPN 2 Buminabung dalam pembelajaran. Hal ini
diketahui dari data pada Siklus I yang menunjukkan bahwa persentase guru dengan kategori baik dalam
melaksanakan pembelajaran hanya mencapai 20,00%, naik menjadi 70,00% pada Siklus II dan kembali
mengalami kenaikan menjadi 80,00% pada Siklus III atau sesuai batas indikator keberhasilan tindakan yang
ditetapkan yaitu di atas 80,00%.
Kata Kunci: Kemampuan Guru, Supervisi Akademik

Latar Belakang Masalah
Dalam pembelajaran, ada tiga aspek yang perlu diperhatikan, yaitu aspek kognitif, aspek afektif,
dan aspek psikomotor. Ketiga aspek itu berturut-turut menyangkut ilmu pengetahuan, perasaan, dan
keterampilan atau kegiatan berbahasa. Ketiga aspek tersebut harus berimbang agar tujun pengajaran
yang sebenarnya dapat dicapai. Kalau pengajaran terlalu banyak mengotak-atik segi gramatikal saja
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(teori), murid akan tahu tentang aturan bahasa, tetapi belum tentu dia dapat menerapkannya dalam
tuturan maupun tulisan dengan baik.
Pendekatan pembelajaran yang menekan aspek kenerja atau keterampilan berdan fungsi adalah
pendekatan komunikatif fungsi utama dalam kehidupan sehari – hari adalah sebagai alat komunikasi.
dipergunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antar penutur untuk berbagai keperluan dan situasi
pemakaian. Asumsi ini mendengar konsekuensi bahwa pembelajaran haruslah lebih menekan fungsi
sebagai alat komunikasi dari pada pembelajaran tentang sistem bahasa.
Ketentuan–ketentuan tersebut menuntut penerapan pada proses pembelajaran di sekolah, agar hasil
belajar siswa mencapai standar ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini guru memegang
peranan penting dalam proses pembelajaran di sekolah.
Kualitas guru dalam melaksanakan tugasnya sebagian guru keadaannya tidak lebih dari hanya
melaksanakan tugas rutin. Hal tersebut dapat dilihat dari sistem persiapan bahan ajar dan bahan
evaluasi masih belum dikembangkan secara baik. Kritik terhadap kualitas guru disebabkan karena
guru yang tidak memadai dalam menyesuaikan dirinya terhadap perubahan dan perkembangan yang
terjadi di bidang pendidikan.
Menurut Slameto (2003: 97), dalam proses pembelajaran, guru memiliki tugas untuk mendorong,
membimbing dan memberikan fasilitas untuk membantu proses perkembangannya. Upaya untuk
mewujudkan efekifnya suatu pembelajaran, sangat ditentukan oleh peran atau posisi sentral pengajar
atau guru sebagai pengelola pembelajaran. Kemampuan guru dalam mengajar sangat berpengaruh
dalam menentukan kualitas belajar peserta didik, sedangkan faktor tersebut akan menjadi indikator
utama keberhasilan pembelajaran yang efektif. Dengan hal tersebut peranan guru tidak dapat
digantikan oleh apapun termasuk oleh teknologi.
Guru yang efektif adalah guru yang memiliki kemampuan mengajar yang baik dari berbagai segi
menyangkut kompetensinya meliputi kemampuan mendesain RPP, kemampuan melaksanakan
pembelajaran, kemampuan melakukan hubungan pribadi untuk menumbuhkan sikap positif pada diri
siswa. Untuk dapat mengajar secara efektif, pertama-tama harus dipahami bahwa mengajar adalah
merupakan seni sekaligus ilmu. Oleh karenanya seorang guru merupakan seniman dalam arti sebagai
seorang tenaga profesional yang terlatih sekaligus sebagai ilmuwan.
Dalam hal ini guru tidak terpaksa pada sebuah gaya mengajar tertentu, tetapi berusaha
mengembangkan gaya khas sendiri yang unik dan dianggap saling efektif dan terus berupaya
memodifikasi. Guru yang kreatif tidak akan pernah kehilangan perspektif mengenai hal-hal baru.
Mereka justru selalu ingin mencoba sesuatu yang baru dalam rangka peningkatan diri. Namun tidak
hanya cukup dengan gaya mengajar, karena guru juga harus sebagai seorang ilmuwan yang dituntut
selalu menerapkan prinsip-prinsip ilmiah dalam menjalankan tugasnya.
Guru sebagai pendidik juga dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Guru harus menjadi
teladan bagi peserta didiknya, menjadi pembelajar sepanjang hayat dan menjadi pelopor anggota
masyarakat pecinta ilmu pengetahuan. Guru harus menyadari betul bahwa telah terjadi perubahan
pemahaman tentang belajar mengajar.
Mengajar tidak lagi dipahami hanya sebagai proses menyampaikan ilmu pengetahuan dari mereka
yang tahu (guru) kepada yang tidak tahu (peserta didik) melainkan lebih sebagai tugas mengatur
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aktivitas-aktivitas dan lingkungan yang bersifat kompleks dari peserta didik. Dengan demikian,
seorang guru harus memiliki jiwa inovatif yang menonjol serta selalu melakukan refleksi diri.
Sesuai dengan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa tinggi rendahnya mutu pendidikan
dipengaruhi pula oleh tinggi rendahnya mutu atau kompetensi guru. Menjadi guru merupakan sebuah
pekerjaan yang bersifat profesional, yaitu suatu pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka
yang secara khusus disiapkan untuk itu, bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena
tidak dapat atau tidak memperoleh pekerjaan lainnya (Nana Sudjana, 2000: 13).
Sebagai tenaga profesional seorang guru mempunyai tugas dan peranan sangat kompleks, tidak
terbatas pada saat berlangsung interaksi pembelajaran di dalam kelas, namun juga bertugas sebagai
administrator, evaluator dan konselor. Oleh sebab dapat disimpulkan bahwa seorang guru dapat
dikatakan memiliki kompetensi, jika memenuhi tiga kriteria yaitu: 1) guru benar-benar menguasai
bidang yang menjadi keahliannya, 2) guru memiliki keterampilan mengajar, dan 3) guru memiliki
integritas pribadi sebagai pendukung nilai-nilai yang akan dikembangkan.
Profesionalisme dan kompetensi guru merupakan syarat mutlak bagi guru dalam mengembangkan
pembelajaran di dalam kelas. Dalam upaya lebih mewujudkan fungsi dikembangkan iklim belajar
mengajar yang konstruktif bagi berkembangnya suasana, kebiasaan, dan strategi belajar mengajar
yang dilandasi dengan pemahaman tentang ilmu-ilmu pengetahuan penunjang, antara lain adalah
pengetahuan dalam mengembangkan strategi kegiatan belajar mengajar bagi para guru di sekolah.
Untuk melaksanakan peranan tersebut dibutuhkan guru yang memiliki kemampuan profesional dan
memiliki karakteristik diantaranya dapat menyusun strategi dan teknik, metode belajar mengajar yang
tepat bagi tercapainya tujuan pendidikan. Oleh karena itu setiap guru dituntut untuk memiliki
kemampuan dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak hanya sekedar rutinitas sematamata, melainkan suatu proses menuju ke arah peningkatan kualitas pendidikan secara kontinyu.
Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih kurang kemampuan guru dalam
melaksanakan pembelajaran. Hal ini didasarkan pada prariset yang penulis lakukan pada guru
SMPN 2 Buminabung terhadap 20 orang guru dalam pelaksanaan pembelajaran pada bulan Januari
2021. Penilaian terhadap kemampuan guru dalam pembelajaran tersebut dilaksanakan dengan
menggunakan instrument supervisi kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan standar proses.
Komponen-komponen penilaian supervisi meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti
pembelajaran dan kegiatan penutup.
Berdasarkan hasil observasi secara keseluruhan kemampuan guru SMPN 2 Buminabung dalam
pembelajaran masuk dalam kategori kurang. Hal ini ditunjukkan dari sebanyak 20 guru, terdapat 10
(50,00%) kemampuan guru dalam pembelajaran masih kurang. Sementara itu guru yang
kemampuan belajarnya masuk dalam kategori baik hanya berjumlah 4 guru (20,00%). Kurangnya
kemampuan guru dalam pembelajaran tersebut di antaranya adalah kurang melibatkan siswa dalam
proses pembelajaran, penggunaan metode pembelajaran yang kurang melibatkan partisipasi siswa
dan kurang mengembangkan model pembelajaran kelompok, kooperatif dan kolaboratif.
Berdasarkan data awal mengenai kurangnya kemampuan guru dalam pembelajaran tersebut maka
peneliti mengidentifikasi adanya masalah yaitu diperlukan adanya suatu strategi untuk meningkatkan
kemampuan guru dalam pembelajaran melalui supervisi akademik. Peneliti dalam hal ini
berkolaborasi dengan kepala sekolah dalam hal ini berperan sebagai pemimpin lembaga pendidikan,
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yang posisi strategis untuk meningkatkan kinerja guru, khususnya dalam pembelajaran. Supervisi
akademik merupakan langkah startegi efektif untuk meningkatkan kemampuan guru dalam
pembelajaran sebab bagaimanapun juga, guru memerlukan pembinaan dan bimbingan dari kepala
sekolah selaku supervisor di sekolah, Kepala sekolah sebagai supervisor mempunyai kewajiban
membina dan membimbing guru dalam upaya meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran.
Kegiatan supervisi akademik yang dilakukan akan sangat membantu guru dalam mengembangkan
kemampuanya mengelola kelas. Supervisi akademik akan menghasilkan data yang diperlukan dalam
pembinaan guru. Dengan supervisi akademik, maka diharapkan kemampuan guru dalam pembelajaran
akan mengalami peningkatan secara signifikan.
Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi beberapa
permasalahan sebagai berikut: Kemampuan guru di SMPN 2 Buminabung dalam pembelajaran
masih dalam kategori kurang, yang ditunjukkan oleh 10 (50,00%) guru dari dari sebanyak 20 guru
yang dinilai dalam prariset. Kurangnya kemampuan guru dalam pembelajaran tersebut di antaranya
adalah kurang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, penggunaan metode pembelajaran
yang kurang melibatkan partisipasi siswa dan kurang mengembangkan model pembelajaran
kelompok, kooperatif dan kolaboratif. Diperlukan adanya strategi untuk meningkatkan kemampuan
guru dalam pembelajaran, yaitu melalui supervisi akademik yang diharapkan dapat meningkatan
kemampuan guru dalam pembelajaran.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah
supervisi akademik dapat meningkatkan kemampuan guru SMPN 2 Buminabung dalam pembelajaran
tahun 2021?”
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya meningkatkan kemampuan guru dalam
pembelajaran melalui supervisi akademik di SMPN 2 Buminabung Tahun 2021.
Tinjauan Pustaka
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
dinyatakan bahwa guru termasuk pendidik yaitu tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan
melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan
pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik
perguruan tinggi. Selanjutnya pada Pasal 24 Ayat 1 dinyatakan bahwa pendidik harus memiliki
kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan
rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Kemampuan guru merupakan kemampuan seorang pendidik dalam mengekspresikan dan
mengaktualisasikan identitas individu untuk menciptakan/menghasilkan sesuatu yang baru, guna
memecahkan masalah yang sedang dihadapi yaitu menyampaikan/memberikan ilmu pengetahuan,
sikap dan keterampilan kepada peserta didik di sekolah atau lembaga pendidikan formal sehingga
peserta didik tersebut mampu melaksanakan sesuatu. Jika kemampuan guru dihubungkan dengan
pengembangan strategi pembelajaran, maka kemampuan guru dalam mengembangkan strategi
pembelajaran merupakan pengembangan kemampuan guru dalam mengekspresikan dan
mengaktualisasikan identitas individunya guna memecahkan masalah yang sedang dihadapi yaitu
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menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik, melalui strategi pembelajaran yaitu urutan
kegiatan yang sistematik, garis-garis besar haluan untuk bertindak, pola-pola umum kegiatan guru,
mencakup tentang urutan kegiatan pembelajaran, metode, media, dan waktu yang digunakan guru
dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Mulyasa, 2003: 132).
Bagi guru inovatif ini tingkah laku mereka laksanakan dalam menghadapi berbagai situasi belajar,
didasarkan kepekaan mereka terhadap pengertian-pengertian tertentu serta penggunaan dalam
hidupnya. Kemampuan merupakan daya atau kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu.
Kemampuan ini dapat terkait dengan bidang seni dan kesehatan maupun ilmu pengetahuan. Dibidang
ilmu pengetahuan, kemampuan pengamatan dan perbandingan, menganalisa dan menyimpulkan lebih
menentukan. Kedua-duanya menuntut pemusatan perhatian, kemampuan, kerja keras dan ketekunan;
kedua-duanya bertolak dari intelektualisme dan emosi, serta merupakan cara pengenalan realitas alam.
Setiap orang memiliki sikap inovatif, sebab kemampuan merupakan atribut dari semua orang
menurutnya kemampuan tidak tergantung pada bakat yang turunkannya sebaliknya kemampuan
merupakan ego dari setiap manusia, memang terdapat kemampuan unggul, tetapi ada kemampuan
yang dimiliki oleh orang biasa dalam melepaskan diri dari cara-cara biasa, dengan mengubah caracara lama dan mengembangkannya (Mulyasa, 2003: 134).
Istilah supervisi, berasal dari kata dalam Bahasa Inggris yaitu supervision, yang terdiri dari dua suku
kata yaitu super dan vision. Super berarti atas atau lebih, sedangkan vision artinya melihat atau
meninjau. Secara etimologis supervision melihat atau meninjau dari atas, dilakukan oleh pihak atasan
(orang yang memiliki kelebihan) terhadap hasil penwujudan kegiatan bawahan.
Seorang pengawas atau kepala sekolah datang ke kelas di mana guru sedang mengajar, ia mengadakan
peninjauan terhadap suasana di kelas itu, supervisi akademik merupakan cara pengawasan,
pemeriksaan dan inspeksi untuk melihat secara jauh sampai di mana ketentuan-ketentuan yang telah
digariskan dilaksanakan oleh guru. Dari data hasil kujungan kelas tersebut akan digunakan untuk
membina kemampuan dan keterampilan guru dan sebagai evaluasi untuk melihat seberapa jauh
kemampuan yang diperoleh guru.
Tujuan supervisi akademik adalah menolong guru-guru dalam hal pemecahan kesulitan-kesulitan
yang mereka hadapi. Dalam supervisi akademik yang diutamakan ialah mempelajarai sifat dan
kualitas guru dalam membimbing murid-muridnya (Piet A. Sahertian, 2002: 43).
Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk kelompok Penelitian Tindakan Sekolah, yaitu penelitian yang lazim
dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang pada saatnya akan meningkatkan
pencapaian kompetensi peserta didik secara maksimal. Desain penelitian tindakan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah desain putaran spiral sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu
penelitian tindakan, maka penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan
Taggert (dalam Arikunto, 2002: 83) yaitu berbentuk spiral dari siklus yang satu ke siklus yang
berikutnya.
Penelitian ini dilaksanakan pada guru SMPN 2 Buminabung Kecamatan Buminabung Kabupaten
Lampung Tengah, yang berjumlah 20 guru. Penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun
pelajaran 2021/2022.
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Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan dalam Penelitian Tindakan ini adalah apabila terjadi kenaikan jumlah dan
persentase guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan kategori baik pada setiap siklus. Siklus
dihentikan apabila secara keseluruhan persentase guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan
kategori baik mencapai lebih dari 80%.
Teknik Analisis Data
Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif karena data yang
dikumpulkan merupakan data kuantitatif, berupa penyajian data melalui tabel dan meringkas data
dalam ukuran frekuensi dan persentase. Skor penilaian pada setiap butir komponen adalah 4=baik
sekali, 3=baik, 2=cukup, 1=kurang, 0=tidak ada.
Selanjutnya untuk mengetahui gambaran lebih spesifik, analisis data dalam penelitian menggunakan
perhitungan kuantitatif untuk mendapatkan persentase nilai akhir dari supervisi kegiatan pembelajaran
yaitu sebagai berikut:

Nilai Akhir 

Skor Perolehan
x 100%
Skor Maksimal

Ketercapaian:
86 – 100%
70 – 85%
55 – 69%
< 55 %

=
=
=
=

A (Sangat Baik )
B (Baik)
C (Cukup)
D (Kurang)

(Arikunto, 2002: 119)
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Perencanaan tindakan dilakukan untuk mendapatkan kerangka dasar pelaksanaan supervisi akademik
terhadap kemampuan guru dalam pembelajaran. Pada tahap ini peneliti mempersiapkan instrumen
penelitian berupa lembar Supervisi Kegiatan Pembelajaran (Sesuai dengan Standar Proses). Peneliti
melalui kepala sekolah menginfomasikan kepada guru bahwa akan dilaksanakan supervisi akademik
dengan tujuan agar guru mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan
pembelajaran.
Para dasarnya guru SMPN 2 Buminabung dalam pembelajaran menerapkan kurikulum yang rancang
oleh sekolah masing-masing sehingga memberikan keleluasan bagi guru dan lembaga dalam
menentukan arah dan kebijakan pendidikan yang penuh dalam perencanaan, tidak terpaku pada
kurikulum yang dibuat oleh pusat maupun lembaga atasnya dalam meyusun rencana pembelajaran
tetapi disesuaikan dengan kondisi sekolah, siswa dan guru sendiri. Guru dalam memilih dan
menyampaikan materi tidak hanya berpegang pada buku pedoman tetapi dapat mengambil dari
ramuan beberapa materi muatan lokal yang dipandang penting untuk dikuasai siswa, tetapi
kenyataannya guru kadang belum memiliki keberanian untuk membuat rancangan pembelajaran yang
berbeda dan belum terbiasa mengembangkan inovasi dalam pembelajaran.
Siklus I
Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pada Siklus I, Pelaksanaan pembelajaran guru SMPN 2
Buminabung masih masuk ke dalam kategori kurang. Hal ini ditunjukkan dari sebanyak 20 guru,
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terdapat 6 (30,00%) guru yang pelaksanaan pembelajarannya kategori kurang. Sementara itu guru
yang Pelaksanaan pembelajarannya masuk dalam kategori baik hanya berjumlah 4 guru (20,00%),
sedangkan yang pelaksanaan pembelajarannya cukup baik berjumlah guru ada 10 (50,00%). Pada
umumnya guru masih kurang dalam apersepsi/motivasi, penggunaan media pembelajaran,
penerapan metode pembelajaran yang variatif dan elaborasi, konfirmasi serta guru belum
melaksanakan ekplorasi secara utuh.
Selain itu secara keseluruhan persentase guru dengan kategori baik dalam Pelaksanaan
pembelajaran SMPN 2 Buminabung baru mencapai 20,00%. Hal ini masih relatif jauh
dibandingkankan dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu di atas
80,00%.
Siklus II
Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pada Siklus II, Pelaksanaan pembelajaran guru SMPN 2
Buminabung mengalami peningkatan yang berarti dibandingkan dengan Siklus I atau sudah masuk
ke dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dari sebanyak 20 guru, terdapat 4 (20,00%) guru
mampu melaksanakan pembelajaran dengan amat baik. Sementara itu guru yang Pelaksanaan
pembelajarannya masuk dalam kategori kurang sudah tidak ada lagi. Data lain menunjukkan 10
orang (50,00%) guru mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik dan 6 (30,00%) guru
mampu melaksanakan pembelajaran dengan cukup baik.
Selain itu secara keseluruhan persentase guru yang melaksanaan pembelajaran dengan kategori baik
telah mengalami kenaikan menjadi 70,00%, tetapi belum memenuhi indikator keberhasilan yang
ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu di atas 80,00%.
Siklus III
Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pada Siklus III, Pelaksanaan pembelajaran guru mengalami
peningkatan signifikan dibandingkan dengan Siklus II atau masuk ke dalam kategori amat baik. Hal
ini ditunjukkan dari sebanyak 20 guru, terdapat 5 (25,00%) guru mampu melaksanaan pembelajaran
dengan amat baik. Sementara itu guru yang Data lain menunjukkan 11 orang (55,00%) guru mampu
melaksanakan pembelajaran dengan baik.
Selain itu secara keseluruhan persentase guru dengan kategori baik dalam melaksanaan
pembelajaran SMPN 2 Buminabung mencapai 80,00% atau sesuai indikator keberhasilan yang
ditetapkan yaitu di atas 80,00%.
Berdasarkan hasil evaluasi pada Siklus III siklus penelitian ini dihentikan, sebab secara perorangan
maupun secara keseluruhan guru SMPN 2 Buminabung telah mampu melaksanakan pembelajaran
dengan kategori baik.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik
dapat meningkatkan kemampuan guru SMPN 2 Buminabung dalam pembelajaran. Hal ini diketahui
dari data pada Siklus I yang menunjukkan bahwa persentase guru dengan kategori baik dalam
melaksanakan pembelajaran hanya mencapai 20,00%, naik menjadi 70,00% pada Siklus II dan
kembali mengalami kenaikan menjadi 80,00% pada Siklus III atau sesuai batas indikator keberhasilan
tindakan yang ditetapkan yaitu di atas 80,00%.
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Saran
Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Guru SMPN 2 Buminabung disarankan untuk
semakin meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran, dengan mengikuti berbagai forum seperti
KKG, seminar maupun pendidikan dan pelatihan guru sesuai dengan mata pelajaran masing-masing.
Supervisi akademik hendaknya semakin ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kemampuan guru
dalam pembelajaran di masa-masa yang akan datang.
\
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IMPROVING FOOTBALL LEARNING OUTCOMES THROUGH THE
JALA HIP HOP GAME APPROACH FOR CLASS III STUDENTS
SD NEGERI 1 PEKON BALAK, TANGGAMUS REGENCY
ACADEMIC YEAR 2021/2022
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SEPAK TAKRAW MELALUI
PENDEKATAN PERMAINAN JALA HIP HOP SISWA KELAS III
SD NEGERI 1 PEKON BALAK KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
*Ramzi
ABSTRACT
The purpose of this classroom action research is to find out the improvement of sepak takraw learning outcomes
through a hip hop net game approach to Class III students of SDN 1 Pekon Balak, Tanggamus Regency in the
2021/2022 school year. The results of data analysis showed that, in cycle 1, the data on student activity during
learning took place from 18 students who were very active, 3 students, 6 students active, 7 students quite active,
2 students less active and 0 students inactive. Meanwhile, for student learning outcomes that achieved
completeness 11 students out of 18 students or 61% of students, while the results of the assessment of student
learning outcomes in carrying out learning in the first cycle obtained the highest score of 70 and the lowest
score of 40 and an average of 61.3. Student activities in cycle 2 were 10 students who were very active, 2
students were active, 4 students were quite active, 2 students were less active and 0 students were inactive. As
for the learning outcomes of all students have reached completeness or 100% of students. The conclusion of this
study is that through the use of hip hop nets, it can increase student activity and learning outcomes in the PJOK
subject on third grade football at SD Negeri 1 Pekon Balak in the 2021/2022 academic year.
Key Word: Hip Hop Net Game Approach, Learning Activities, Learning Outcomes

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar sepak takraw
melalui pendekatan permainan jala hip hop pada siswa Kelas III SDN 1 Pekon Balak Kabupaten Tanggamus
tahun pelajaran 2021/2022. Hasil analisa data diketahui bahwa, pada siklus 1 data aktivitas siswa saat
pembelajaran berlangsung dari 18 siswa yang sangat aktif sebanyak 3 siswa, 6 siswa aktif, 7 siswa cukup aktif, 2
siswa kurang aktif dan 0 siswa tidak aktif. Sedangkan untuk hasil belajar siswa yang mencapai ketuntasan 11
siswa dari 18 siswa atau sebesar 61% siswa, sedangkan hasil penilaian hasil belajar siswa dalam melaksanakan
pembalajaran pada siklus I diperoleh nilai tertinggi 70 dan nilai terendah 40 dan rata-rata 61,3. Aktivitas siswa
pada siklus 2 siswa yang sangat aktif sebanyak 10 siswa, 2 siswa aktif, 4 siswa cukup aktif, 2 siswa kurang aktif
dan 0 siswa tidak aktif. Sedangkan untuk hasil belajar seluruh siswa telah mencapai ketuntasan atau sebesar
100% siswa. Kesimpulan penelitian ini adalah melalui penggunaan jala hip hop dapat meningkatkan aktivitas
dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PJOK tentang sepak bola kelas III SD Negeri 1 Pekon Balak Tahun
pelajaran 2021/2022.
Kata Kunci : Pendekatan Permainan Jala Hip Hop, Aktivitas Belajar, Hasil Belajar

Latar Belakang Masalah
Salah satu permasalahan yang ada pada pembelajaran penjas orkes untuk materi bola besar seperti
sepak takraw di lingkungan sekolah kami adalah, kurang bersungguh-sungguhnya siswa dalam
pembelajaran yang berlangsung dalam kegiatan pembelajaran sepak takraw, hal tersebut
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menyebabkan hasil belajar yang tidak maksimal dalam menyerap materi dan bermain sepak takraw.
Permasalahan tersebut semakin mendalam dan berpengaruh secara signifikan terhadap pembelajaran
penjasorkes, karena kurangnya kemampuan guru dalam mengembangkan metode pembelajaran agar
dapat lebih menarik bagi siswa. Kreativitas dan inovasi para guru penjasorkes selaku pelaksana
khususnya dalam pengembangan model pembelajaran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat
keberhasilan.
Selama ini guru penjasorkes dalam melaksanakan proses pembelajaran khususnya permainan sepak
takraw di SDN 1 Pekon Balak Kabupaten Tanggamus sudah dilaksanakan dengan baik, namun hasil
pembelajaran belum maksimal dan perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan 1) anak kurang tertarik
dengan permainan sepak takraw; 2) penerapan metode yang belum tepat; 3) pengembangan materi
yang belum maksimal. Dampak dari itu tentunya akan mempengaruhi hasil belajar, dan kesegaran
jasmani peserta didik yang semestinya dapat ditingkatkan secara optimal. Kondisi tersebut dapat
dilihat belum tercapainya KKM secara klasikal yaitu 75. Sedangkan prosentase rata-ata siswa pada
pra siklus adalah 59,79%.
Modifikasi pembelajaran penjasorkes merupakan salah satu upaya membantu penyelesaian
permasalahan terbatasnya kemampuan guru dalam pembelajaran penjasorkes di sekolah. Dari hasil
pengamatan selama ini, pengembangan model pembelajaran penjasorkes yang dilakukan oleh para
guru penjasorkes dapat membawa suasana pembalajaran yang inovatif, dengan terciptanya
pembelajaran yang menyenangkan dan dapat memotivasi peserta didik untuk lebih berpeluang
mengeksploitasi gerak secara luas dan bebas, sesuai tingkat kemampuan yang dimiliki. Biarpun
pengembangan model pembelajaran yang ada masih terbatas dalam lingkup lingkungan fisik di dalam
sekolah, dan belum dikembangkan pada pemanfaatan lingkungan fisik luar sekolah, yang sebenarnya
memiliki potensi sebagai sumber belajar yang efektif dan efisien.
Berdasarkan uraian di atas membuat penulis tertarik untuk meneliti “Meningkatkan Hasil Belajar
Sepak Takraw Melalui Pendekatan Permainan Jala Hip Hop siswa kelas III SDN 1 Pekon Balak
Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2021/2022”. Adapun alasan yang mel atarbelakangi
pemilihan judul di atas adalah sebagai berikut: Bola yang digunakan bola plastik, agar anak tidak
merasa sakit ketika menyepak bola, sehingga anak akan merasa senang karena tidak merasakan sakit
ketika bermain sepak takraw.Tinggi net dibuat lebih rendah dari ukuran sebenarnya agar anak lebih
mudah dalam mengembalikan bola ke daerah lawan, dan anak lebih mudah melakukan smash. Ukuran
lapangan diperkecil agar anak lebih mudah dalam mengontrol bola yang keluar. Disamping itu ruang
gerak anak lebih sempit sehingga mengurangi rasa lelah anak ketika bermain.
Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut “Bagaimana
meningkatkan hasil belajar sepak takraw siswa Kelas III SDN 1 Pekon Balak Kabupaten Tanggamus
tahun pelajaran 2021/2022”.
Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar sepak
takraw melalui pendekatan permainan j ala hip hop pada siswa Kelas III SDN 1 Pekon Balak
Kabupaten Tanggamus tahun pelajaran 2021/2022.
Kajian Pustaka
Pendidikan Jasmani adalah proses pendidikan melalui penyediaan pengalaman belajar kepada peserta
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didik berupa aktivitas jasmani, bermain, dan berolahraga yang direncanakan secara sistematis guna
merangsang pertumbuhan dan perkembangan fisik, organik, keterampilan motorik, keterampilan
berfikir, emosional, sosial dan moral. Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan untuk membina,
sekaligus membentuk gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat.
Menurut Freud (dalam Zulkifli, 2005: 40), permainan dari sudut psikologis merupakan pernyataan
nafsu-nafsu yang terdapat di daerah bawah sadar, sumbernya berasal dari dorongan nafsu seksual.
Menurut Montessori (dalam Zulkifli, 2005: 40), permainan merupakan latihan untuk menyesuaikan
diri dengan lingkungan kehidupan, juga dapat dianggap sebagai latihan jiwa dan raga untuk
kehidupan di masa yang akan datang. Menurut Hackel (dalam Zulkifli, 2005: 39), atavistis artinya
kembali kepada sifat-sifat nenek moyang di masa lalu. Dalam permainan timbul bentuk-bentuk
kelakuan seperti bentuk kehidupan yang pernah dialami nenek moyang. Teori atavistis diperkuat oleh
suatu kenyataan bahwa ada persamaan bentuk-bentuk permainan diseluruh dunia pada setiap waktu.
Teori ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, masa sekarang ini anak-anak lebih suka bermain
dengan pistol-pistolan, mobil-mobilan, dan model-model pesawat terbang.
Metodologi Penelitian
Kegiatan penelitian ini yang menjadi subyek adalah peneliti sekaligus guru SDN 1 Pekon Balak yang
mendapat tugas mengajar guru kelas III, siswa kelas III SDN 1 Pekon Balak berjumlah 18 siswa yang
terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. Penelitian ini berkolaborasi dengan teman
sejawat/kolabolator yaitu Ibu Yurna, S.Pd untuk dapat membantu Penelitian Tindakan Kelas ini agar
objektif. Penelitian dilaksanakan di SDN 1 Pekon Balak Kecamatan Wonosobo Kabupaten
Tanggamus pada mata pelajaran PJOK di kelas III. Alasan mengambil lokasi atau tempat ini dengan
pertimbangan sekolah tersebut tempat mengajar peneliti, sehingga peneliti lebih mengetahui keadaan
siswa yang hendak diteliti, dan mudah dalam mengumpulkan data, serta peluang waktu yang luas dan
subyek penelitian yang sangat sesuai dengan target peneliti. Lama penelitian dari sejak proses
perencanaan, pelaksanaan, penulisan laporan adalah 3 bulan, yang dimulai dari bulan Januari,
Februari sampai dengan Maret 2022. Adapun jadwal pelaksanaan penelitian sebagai berikut :

No

Kegiatan

Tabel. Jadwal Pelaksanaan Penelitian
Hari/Tanggal

1

Selasa, 2 Februari 2022

Siklus 1 Pertemuan 1

2

Jumat, 5 Februari 2022

Siklus 1 Pertemuan 2

3

Selasa, 16 Februari 2022

Siklus 2 Pertemuan 1

4

Jumat, 19 Februari 2022

Siklus 2 Pertemuan 2

Ket

Indikator Keberhasilan
Penelitian ini dikatakan berhasil jika: 75% siswa aktivitas belajarnya mencapai kategori Baik Jumlah
siswa yang hasil belajarnya mencapai KKM 65 berjumlah 100% siswa
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Aktivitas siswa pada siklus 1 pertemuan 1 data aktivitas siswa saat pembelajaran berlangsung dari 18
siswa yang sangat aktif sebanyak 2 siswa, 4 siswa aktif, 7 siswa cukup aktif, 3 siswa kurang aktif dan
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2 siswa tidak aktif. Sedangkan untuk hasil belajar siswa yang mencapai ketuntasan 8 siswa dari 18
siswa atau sebesar 55% siswa, sedangkan hasil penilaian hasil belajar siswa dalam melaksanakan
pembalajaran pada siklus I pertemuan 1 diperoleh nilai tertinggi 70 dan nilai terendah 40 dan rata-rata
61,3. Aktivitas siswa pada siklus 1 pertemuan 2 siswa yang sangat aktif sebanyak 3 siswa, 6 siswa
aktif, 7 siswa cukup aktif, 2 siswa kurang aktif dan 0 siswa tidak aktif. Sedangkan untuk hasil belajar
siswa yang mencapai ketuntasan 11 siswa dari 18 siswa atau sebesar 61% siswa. Aktivitas siswa pada
siklus 2 pertemuan 1 siswa yang sangat aktif sebanyak 10 siswa, 2 siswa aktif, 4 siswa cukup aktif, 2
siswa kurang aktif dan 0 siswa tidak aktif. Sedangkan untuk hasil belajar siswa yang mencapai
ketuntasan 13 siswa dari 18 siswa atau sebesar 72% siswa. Aktivitas siswa pada siklus 2 pertemuan 2
siswa yang sangat aktif sebanyak 12 siswa, 3 siswa aktif, 2 siswa cukup aktif, 1 siswa kurang aktif
dan 0 siswa tidak aktif. Sedangkan untuk hasil belajar seluruh siswa telah mencapai ketuntasan atau
sebesar 100% siswa.
Dengan demikian pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus 2 seluruh siswa telah mencapai nilai
KKM sehingga penelitian ini tidak perlu dilanjutkan ke siklus berikutnya.
Adapun aktivitas belajar siswa dapat dilihat pada grafik berikut ini :
Grafik. Aktivitas Belajar Siswa Setiap Siklusnya
20
15

Sangat Aktif

10

Aktif
Cukup Aktif

5

Kurang Aktif

0
Siklus 1
Siklus 1
Siklus 2
Siklus 2
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 1 Pertemuan 2

Tidak Aktif

Sedangkan hasil belajar siswa dapat dilihat pada grafik berikut ini :
Grafik. Hasil Belajar Siswa Setiap Siklusnya
120
100
80
60
40
20
0

Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Siklus 1
Siklus 1
Siklus 2
Siklus 2
Pertemuan Pertemuan Pertemuan Pertemuan
1
2
1
2

Rata-Rata

Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: dengan
penggunakan metode drill dan bermain dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata
pelajaran PJOK tentang sepak bola kelas III di SDN 1 Pekon Balak Kecamatan Wonosobo Kabupaten
Tanggamus tahun pelajaran 2021/2022. Hal ini ditandai adanya peningkatan persiklusnya, pada siklus
1 data aktivitas siswa saat pembelajaran berlangsung dari 18 siswa yang sangat aktif sebanyak 3
siswa, 6 siswa aktif, 7 siswa cukup aktif, 2 siswa kurang aktif dan 0 siswa tidak aktif. Aktivitas siswa
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pada siklus 2 siswa yang sangat aktif sebanyak 10 siswa, 2 siswa aktif, 4 siswa cukup aktif, 2 siswa
kurang aktif dan 0 siswa tidak aktif. Hal ini ditandai adanya peningkatan persiklusnya, pada siklus 1
siswa yang mencapai ketuntasan 11 siswa dari 18 siswa atau sebesar 61% siswa, Pada siklus 2 untuk
hasil belajar seluruh siswa telah mencapai ketuntasan atau sebesar 100% siswa.
Saran
Saran dan tindak lanjut di laporan PTK ini yaitu : Guru hendaknya dalam mengajar juga memberikan
bimbingan untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa. Penggunaan metode pembelajaran
hendaknya digunakan dalam proses belajar mengajar karena dapat meningkatkan aktivitas dan hasil
belajar siswa. Guru hendaknya melatih diri sehingga terampil dan biasa mencari variasi baru dan
keterampilan mengajar. Guru hendaknya memahami kelemahan yang dialami siswa dalam
pembelajaran terutama pada saat menggunakan lembar kerja siswa. Siswa hendaknya percaya diri
dalam mengikuti semua mata pelajaran. Siswa hendaknya meningkatkan motivasi belajar tanpa
menunggu dari guru. Secara bersama antara pengelola pendidikan, guru dan murid serta instansi
terkait untuk dapat memelihara iklim kelas atau sekolah yang kondusif.
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INCREASING STUDENTS' LEARNING OUTCOMES ABOUT SOUND
PROPAGATION THROUGH SOLID SUBSTANCES USING TOY
PHONE MEDIA IN CLASS VI STUDENTS OF SD NEGERI 1
SENDANG AGUNG, SENDANG AGUNG DISTRICT
CENTRAL LAMPUNG DISTRICT IN 2019
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA TENTANG
PERAMBATAN BUNYI MELALUI ZAT PADAT DENGAN MEDIA
TELEPON MAINAN PADA SISWA KELAS VI SD NEGERI 1
SENDANG AGUNG KECAMATAN SENDANG AGUNG
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2019
*Joko Triono

ABSTRACT
The objectives of this action research are: 1) To describe students' activities in learning science through the
demonstration method; and 2) Improve students' ability to understand science through educational games. This
research uses three rounds of action research. The subjects of this research focus are 20 grade VI students of
SDN 1 Sendang Agung Kec. Great Spring. The data obtained in the form of formative test results, observation
sheets of teaching and learning activities. The results of the research from pre-research activities carried out
from 20 students who finished studying were only 55.00% while the 45.00% who were not completed were used
as the focus of research for 2 cycles in 4 meetings, from each cycle there was an increase in learning outcomes
and at the end of the cycle 2 students who completed 90.00% of the 20 students who became the subject of the
study. While the results of observations of the implementation of learning carried out by observers in cycle 1
reached 84.50% and cycle 2 reached 88.50%. The conclusion of this study is the use of toy telephone media can
have a positive effect on the learning outcomes of Class VI students at SDN 1 Sendang Agung Kec. Sendang
Agung, and this learning method can be used as an alternative to learning other subjects.
Key Word: Learning Outcomes, Media, Toy Phone

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian tindakan ini adalah: 1) Mendeskripsikan aktivitas siswa dalam pembelajaran sains melalui
metode demonstrasi; dan 2) Meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami sains melalui permainan
edukatif. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan (action research) sebanyak tiga putaran. Subjek fokus
penelitian ini adalah 20 siswa kelas VI SDN 1 Sendang Agung Kec. Sendang Agung. Data yang diperoleh
berupa hasil tes formatif, lembar pengamatan kegiatan belajar mengajar. Hasil penelitian dari kegiatan pra
penelitian yang dilakukan dari 20 siswa yang tuntas belajar hanya sebesar 55,00% sedangkan 45,00% yang tidak
tuntas dijadikan fokus penelitian selama 2 siklus dalam 4 kali pertemuan, dari setiap siklus terjadi peningkatan
hasil belajar dan pada akhir siklus 2 siswa yang tuntas mencapai 90,00% dari 20 siswa yang menjadi subjek
penelitian. Sedangkan hasil observasi pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pengamat siklus 1
mencapai 84,50% dan siklus 2 mencapai 88,50%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan media
telepon mainan dapat berpengaruh positif terhadap hasil belajar Siswa Kelas VI SDN 1 Sendang Agung Kec.
Sendang Agung, serta metode pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pembelajaran mata
pelajaran lainnya.
Kata Kunci: Hasil Belajar, Media, Telepon Mainan
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Latar Belakang Masalah
Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, serta saran dan pendapat para guru maka
pembelajaran sains disajikan dengan menerapkan berbagai pendekatan sehingga relevan dengan
tujuan pembelajaran IPA yakni: menyajikan berbagai fakta atau percobaan sehingga dapat menambah
pengalaman anak didik baik di rumah maupun di sekolah. Membangkitkan minat siswa untuk dapat
menyelidiki gejala-gejala alam disekitarnya melalui pengamatan serta mengembangkan keterkaitan
antara pengetahuan dan tehnologi.
IPA merupakan mata pelajaran yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Pelajaran
IPA di SD memuat materi tentang pengetahuanpengetahuan alam yang dekat dengan kehidupan siswa
SD. Siswa diharapkan dapat mengenal dan mengetahui pengetahuan-pengetahuan alam tersebut dalam
kehidupan sehari-harinya. IPA adalah pelajaran yang penting karena ilmunya dapat diterapkan secara
langsung dalam masyarakat. Menurut Srini M. Iskandar (1997: 16) beberapa alasan pentingnya mata
pelajaran IPA yaitu, IPA berguna bagi kehidupan atau pekerjaan anak dikemudian hari, bagian
kebudayaan bangsa, melatih anak berpikir kritis, dan mempunyai nilai-nilai pendidikan yaitu
mempunyai potensi dapat membentuk pribadi anak secara keseluruhan. Pendidikan IPA seharusnya
dilaksanakan dengan baik dalam proses pembelajaran di sekolah mengingat pentingnya pelajaran
tersebut seperti yang telah diungkapkan di atas.
Pembelajaran IPA dikatakan berhasil apabila semua tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dapat
tercapai, yang terungkap dalam hasil belajar IPA. Namun dalam kenyataannya, masih ada sekolahsekolah yang memiliki hasil belajar IPA yang rendah karena belum mencapai standar ketuntasan yang
telah ditentukan. Kenyataan tersebut didasarkan pada hasil observasi yang dilaksanakan pada tanggal
24 Januari 2019 di SD Negeri 1 Sendang Agung didapatkan hasil belajar IPA yang didapatkan masih
rendah, hal ini ditunjukkan pada nilai US semester gasal yang sebagian siswanya masih belum
mencapai standar kriteria ketuntasan minimal (KKM). Batas nilai KKM IPA yang telah ditentukan
adalah 60. Namun siswa yang belum tuntas hasil belajarnya adalah sebanyak 16 siswa dari 20 siswa.
Ke-16 siswa tersebut masih memiliki nilai hasil belajar IPA di bawah 60.
Dari hasil observasi tersebut diketahui bahwa rendahnya hasil belajar IPA disebabkan karena
beberapa faktor yang mempengaruhi selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun faktor-faktor
yang mempengaruhi proses pembelajaran IPA diantaranya adalah metode pembelajaran yang
digunakan guru kurang bervariasi, antusias siswa dalam belajar IPA rendah, kondisi lingkungan yang
kurang mendukung siswa dalam belajar, dan kurangnya penggunaan media pembelajaran. Metode
pembelajaran yang digunakan oleh guru selama proses pembelajaran IPA berlangsung adalah ceramah
dan penugasan. Hal tersebut menyebabkan pembelajaran IPA berlangsung secara monoton atau
kurang bervariasi. Pembelajaran yang berlangsung secara monoton akan membuat siswa merasa
bosan dan kurang memperhatikan pelajaran yang sedang disampaikan. Sebagian siswa kurang
antusias dalam mengikuti pembelajaran. Sebagian siswa terlihat kurang memperhatikan penjelasan
dari guru saat pembelajaran berlangsung. Ada yang bermain dan berbicara dengan teman, beraktivitas
sendiri, dan kurang konsentrasi dengan penjelasan guru. Selain itu, lingkungan baik dari lingkungan
keluarga ataupun masyarakat juga memiliki pengaruh dalam proses pembelajaran.
Bagi beberapa anak yang memiliki masalah di lingkungan keluarga maupun masyarakat terlihat
bahwa hasil belajar IPA mereka jauh berada di bawah nilai KKM. Selama proses pembelajaran IPA
berlangsung, sumber belajar yang digunakan adalah buku pelajaran IPA saja. Belum ada media
pembelajaran yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung. Sehingga kegiatan siswa hanya
menulis, membaca, dan mendengarkan ceramah dari guru. Beberapa faktor di atas menunjukkan
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bahwa proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas masih berjalan secara konvensional. Faktor
guru, siswa, dan sumber belajar di atas yang menunjukkan bahwa pembelajaran masih dilakukan
secara konvensional. Materi pelajaran IPA disampaikan dengan metode ceramah. Peran siswa dalam
pembelajaran hanyalah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru. Sumber belajar yang
digunakan oleh guru hanyala buku pelajaran IPA.
Pembelajaran konvensional yang dilakukan secara terus-menerus pada siswa kelas 6 ternyata
menimbulkan masalah yang menyebabkan hasil belajar IPA tidak tercapai dengan baik. Masalah yang
timbul adalah siswa merasa kesulitan dalam menerima materi pelajaran IPA yang dilakukan dengan
metode ceramah oleh guru. Siswa tidak dapat mengerti dan memahami konsep-konsep IPA yang
disampaikan dengan metode ceramah. Siswa sulit untuk membayangkan materi pelajaran IPA yang
disampaikan dengan metode ceramah saja. Kesulitan dalam belajar tersebut membuat siswa tidak
dapat mengerjakan soal-soal tes yang diberikan guru sehingga hasil belajar yang didapat rendah.
Kesulitan yang dialami oleh siswa kelas 6 dalam mempelajari IPA menimbulkan dampak rendahnya
motivasi belajar selama pembelajaran berlangsung. Siswa menjadi bosan dan kurang tertarik dalam
belajar IPA. Sebagian besar siswa tidak memperhatikan penjelasan dari guru. Mereka ada yang
bermain sendiri dan bercanda dengan teman sebangkunya. Hal tersebut menyebabkan proses
pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas tidak dapat berjalan dengan baik.
Dari uraian masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA yang telah berlangsung
kurang berjalan dengan baik. Masalah-masalah yang timbul dalam pembelajaran di atas merupakan
suatu kendala yang menyebabkan tujuan pembelajaran tidak tercapai dengan baik. Masalah-masalah
tersebut yang menyebabkan hasil belajar IPA yang dicapai rendah atau masih dibawah KKM.
Permasalahan tersebut perlu segera diatasi. Salah satu caranya adalah memperbaiki rencana
pembelajaran yaitu dengan memberikan tindakan berupa permainan sains. Permainan sains adalah
permainan yang bermedia sains (Tina Dahlan, 2010: 6). Siswa dapat belajar dengan bermain
menggunakan permainan sains. Siswa dapat merencanakan, merancang, mengkonstruksi, melakukan
eksperimen, dan merevisi gagasan mereka melalui permainan sains.
Permainan sains digunakan dalam memperbaiki pembelajaran karena di dalamnya terdapat kegiatan
bermain yang menarik bagi siswa. Siswa dapat belajar IPA melalui kegiatan bermain yang
menyenangkan. Pemilihan permainan sains ini didasarkan pada karakteristik siswa yang menyukai
kegiatan bermain dalam kehidupannya. Pada tingkatan sekolah dasar, secara umum karakteristik
siswa dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelas rendah dan kelas tinggi. Kelas rendah terdiri dari kelas
1–3, sedangkan kelas tinggi terdiri dari kelas 4–6. Menurut teori perkembangan Piaget, siswa kelas
rendah masih berada pada tahap berpikir pra-operasional, sedangkan pada siswa kelas tinggi sudah
berada pada tahap operasional konkret. Siswa yang masih berada pada tahap pra-operasional dalam
kehidupannya masih sangat membutuhkan kegiatan bermain. Untuk kelas rendah, seharusnya
pembelajaran dilaksanakan dengan metode bermain. Begitu pula dalam pembelajaran IPA, siswa
dapat dikenalkan dengan materi pelajaran dengan kegiatan bermain.
Pembelajaran yang dilaksanakan dengan bermain akan membuat siswa lebih tertarik dan senang
dalam mengikuti proses pembelajaran. Bermain merupakan suatu kegiatan yang memiliki esensi
tertentu. Suatu kegiatan dapat disebut bermain apabila memenuhi esensinya. Esensi bermain yang
paling penting pada anak usia sekolah adalah pleasure atau kesenangan. Bermain dilakukan
berdasarkan motivasi instrinsik. Bermain dapat menimbulkan emosi-emosi yang positif, yaitu ceria,
semangat, dll. Bermain 6 bersifat fleksibel, yaitu kegiatan beraih dari satu aktivitas ke aktivitas yang
lain. Bermain lebih menekankan proses dibandingkan hasil. Melihat esensi bermain yang sangat
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sesuai dengan karakteristik siswa kelas rendah, maka pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan
menyenangkan apabila dikemas dalam bentuk kegiatan bermain. Siswa diberikan media yang
berbentuk permainan sains untuk mempelajari materi IPA. Dengan belajar menggunakan permainan
sains diharapkan siswa dapat mempelajari IPA dengan mudah dan memiliki hasil belajar IPA yang
baik, yaitu yang mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
Dalam pemahaman dan kemampuan menjadi masalah bagi siswa kelas VI SD Negeri 1 Sendang
Agung, Kabupaten Lampung Tengah ini terbukti dalam satu kelas dari 20 siswa yang memperoleh
nilai 60 ke atas 10 anak, siswa yang lainnya hanya mendapat 50 ke bawah. Oleh karena itu penulis
selaku peneliti melakukan perbaikan pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas sebagai cara
untuk perbaikan pembelajaran dilakukan 2 Siklus.
Rumusan Masalah
Berdasarkan diskusi dengan teman sejawat dan supervisor, yang menjadi fokus pembelajaran adalah
bagaimana meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi bunyi sehingga siswa dapat
mendemontrasikan bunyi merambat melalui benda padat dengan media telepon mainan. Fokus
perbaikan pembelajaran dapat dirumuskan menjadi rumusan masalah sebagai berikut: Mengapa siswa
tidak dapat mendemontrasikan bunyi merambat melalui zat padat dengan media telepon mainan?
Mengapa siswa tidak dapat memberi contoh bunyi merambat melalui zat padat?
Tujuan
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk: Mendeskripsikan aktivitas siswa dalam pembelajaran
sains melalui metode demonstrasi. Meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami sains melalui
permainan edukatif.
Kajian Pustaka
Sains berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistimatis, sehingga sains bukan
sekedar penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep atau prinsip saja tetapi juga
merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan sains di sekolah dasar diharapkan dapat menjadi
wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitarnya. Pendidikan sains menekankan
pada pemberian pengalaman secara langsung.
Manusia hidup dalam lingkungan tertentu, manusia terikat pada lingkungannya dan tidak dapat
dilepaskan dari lingkungannya itu. Lebih dari itu manusia hendaknya mampu memanfaatkan
lingkungannya sejauh mungkin baik kemanfaatan bagi hidupnya sehari-hari maupun kemanfaatan
dalam rangka pengembangan pribadi menusia itu sendiri. Hal inilah yang menjadi dasar bagi konsep
pengajaran alam sekitar. Alam sekitar anak dijadikan pangkal dari usaha pendidikan anak.
Jika diperhatikan kehidupan anak sehari-hari, semua hal yang menjadi isi alam sekitar besar
pengaruhnya terhadap anak. Segala kejadian di alam sekitar merupakan sebagian dari hidup anak baik
dalam suka maupun duka, kelahiran, kematian, bertemu, perhelatan, pesta panen, perayaan dan Siswa
dalam mengatasi kesulitan memahami konsep dalam mata pelajaran sains, meningkatkan minat dan
motivasi belajar siswa, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Guru dapat memperbaiki kinerja,
meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam memilih metode pengajaran yang baik.
Sekolah memberikan masukan bagi kebijakan yang akan diambil oleh sekolah guna meningkatkan
mutu hasil belajar dan memberikan kontribusi yang baik dalam peningkatan proses pembelajaran
untuk semua mata pelajaran.
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Media pembelajaran diartikan sebagai semua benda yang menjadi perantara dalam proses
pembelajaran. Berdasarkan fungsinya media dapat berbentuk alat peraga dan sarana. Namun dalam
keseharian kita tidak terlalu membedakan antara alat peraga dan sarana. Sehingga semua benda yang
digunakan sebagai alat dalam pembelajaran IPA kita sebut alat peraga IPA (Sukayati, dkk., 2009: 6).
Alat peraga IPA adalah seperangkat benda konkret yang dirancang, dibuat, dihimpun, atau disusun
secara sengaja yang digunakan untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep
atau prinsip-prinsip dalam IPA (Iswadji dalam Pujiati, 2004: 3). Sedangkan menurut Ruseffendi, dkk.
(1197: 228) alat peraga yaitu alat yang menerangkan atau mewujudkan konsep IPA. Dari berbagai
pendapat ahli di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa alat peraga merupakan seperangkat
sarana pembelajaran yang dapat dibuat, dan berupa benda konkret yang mampu mempermudah
pemahaman siswa dalam penjelasan konsep.
Sementara itu, Dajamarah (2005: 213) menambahkan bahwa berdasar klasifikasinya media
pembelajaran dapat juga dilihat berdasar daya liputnya, media ini dibagi menjadi tiga yaitu (a) media
yang mempunyai daya liput luas dan serentak; (b) media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang
dan tempat dan media untuk pembelajaran individual seperti modul berprogram; (c) pembalajaran
melalui komputer. Media yang mempunyai daya liput luas dan serentak adalah media yang
menjangkau semua peserta didik dalam waktu yang sama dan tidak terbatas oleh ruang, contoh media
ini adalah radio dan televisi. Media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat adalah
media yang membutuhkan ruang dan tempat khusus dalam penggunaannya seperti film, sound slide,
dan filim rangkai yang membutuhkan tempat dan ruang yang tertutup dan gelap.
Metodologi Penelitian
Perbaikan pembelajaran dilaksanakan di kelas VI SD Negeri 1 Sendang Agung, Kecamatan Sendang
Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Jadwal pelaksanaan Siklus 1 sampai Siklus 2 dapat dilihat pada
tabel.
Tabel Jadwal Pelaksanaan Sikus 1 dan Siklus 2
No

Hari/tanggal

Jam ke

Siklus

Pengamat

1

Kamis, 7 Februari 2019

07.30-8.40

1-1

Karminah, S.Pd

2

Kamis, 21 Februari 2019

07.30-8.40

1-2

Karminah, S.Pd

3

Kamis, 7 Maret 2019

07.30-8.40

2-1

Karminah, S.Pd

4

Kamis, 21 Maret 2019

07.30-8.40

2-2

Karminah, S.Pd

Perbaikan pembelajaran dilakukan melalui 2 siklus, masing-masing 2 kali pertemuan. Siklus 1
pertemuan 1 dan 2, guru dan siswa mendemontrasikan bunyi merambat melalui zat padat dengan
media telepon mainan, pembelajaran diamati oleh pengamat pada siklus 1 pertemuan 1 dan penilaian
hasil belajar dilakukan di siklus 1 pertemuan 2. Hasil observasi dan hasil belajar siswa kemudian
dianalisis selanjutnya menjadi bahan kajian untuk perbaikan di siklus berikutnya. Siklus 2 masih
mencakup contoh bunyi merambat melalui zat padat dengan media telepon mainan, namun dengan
beberapa perbaikan pelaksanaan pembelajaran berdasar hasil analisis atau refleksi di siklus 1.
Tahapan perbaikan pembelajaran di siklus 2 dengan KD berbeda dengan siklus 1.
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Jenis penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) karena
peneliti bertindak secara langsung dalam penelitian, mulai dari awal sampai akhir tindakan. Menurut
suharsimi dalam (Dila Canrawati, 2013:32) bahwa PTK merupakan paparan gabungan definisi dari
tiga kata “penelitian, tindakan dan kelas”. Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu obyek,
menggunakan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat
bagi peneliti atau orang- orang yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kualitas di berbagai
bidang.
Proses pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini didesain model dari Kemmis & Mc. Taggart yang
perangkatnya terdiri atas empat komponen, yaitu planning (perencanaan), acting (tindakan), observing
(pengamatan), dan reflecting (refleksi). Penelitian tindakan kelas mempunyai beberapa karakteristik.
Menurut Winataputra (1997), metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang menyajikan
pelajaran dengan mempertunjukkan secara langsung obyek atau caranya melakukan sesuatu untuk
mempertunjukkan suatu proses Metode mengajar harus memungkinkan dapat membangkitkan rasa
ingin tahu siswa lebih jauh terhadap materi pembelajaran (curriosity).
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pelaksanaan perbaikan pembelajaran di siklus 1 pertemuan 1 dan siklus 2 pertemuan 1 fokus pada
demonstrasi penggunaan media ajar telepon mainan sebagai media untuk materi bunyi merambat pada
benda padat. Pelaksanaan pembelajaran peneliti didampingi oleh pengamat dari teman sejawat yang
bertugas mengamati pelaksanaan pembelajaran sebagai bahan kajian untuk perbaikan pembelajaran
berikutnya. Setelah pelaksanaan pembelajaran siklus 1 pertemuan 1 dilaksanakan tanggal 7 Februari
2019 dan siklus 2 pertemuan 1 tanggal 7 Maret 2019, didapatkan data hasil observasi pelaksanaan
pembelajaran, sebagaimana tabel di bawah ini.
No.
Siklus-Pertemuan
Nilai Akhir
Keterangan
1
1-1
80,50
2
2-1
88,50
Rerata
84,50
Pada perbaikan pembelajaran Siklus 1 pertemuan 2 dan siklus 2 pertemuan 2 kegiatan pembelajaran
fokus pada pemberian penguatan tentang bunyi merambat pada benda padat menggunakan media ajar
telepon mainan dan penilaian hasil belajar.
Siklus 1
Berdasarkan temuan pada pelaksanaan tindakan tersebut, hasil observasi pelaksanaan pembelajaran
oleh pengamat mencapai skor 84,50%, namun masih banyak masalah yang perlu dibahas. Untuk itu
peneliti mengadakan diskusi dengan teman sejawat untuk mengetahui penyebab yang terjadi pada
Siklus 1-1. Dalam diskusi ditemukan bahwa alat peraga yang dipakai kurang tepat. Untuk
mendemonstrasi kembali pada Siklus 1 alat peraga yang digunakan, peneliti menyediakan beberapa
benda. Siswa tampak belum terampil menggunakan media ajar telepon mainan yang telah dibuat di
rumah. Siswa tampak canggung dan malu-malu. Peneliti menyadari masih belum maksimal dalam
membimbing siswanya dalam melakukan praktik menggunakan telepon mainan sebagai perambatan
bunyi melalui benda padat. Keterlibatan siswa belum maksimal dalam melakukan praktik perambatan
bunyi menggunakan telepon mainan dengan media benang.
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Keadaan ini terkait dengan hasil belajar siswa yang dinilai pada siklus 1-2 baru mencapai 11 siswa
(55%) yang tuntas dari 20 siswa, sementara yang 9 siswa belum tuntas (45%). Hal ini masih jauh dari
indikator keberhasilan yang ditetapkan yakni tuntas minimal 80% dan pelaksanaan pembelajaran
mencapai skor 80%. Setelah berdiskusi dengan pengamat, maka berbagai perbaikan akan
dilaksanakan pada siklus 2, diantaranya melibatkan siswa lebih aktif dengan semua melakukan praktik
perambatan bunyi melalui benda padat, seperti telepon mainan.
Siklus 2
Dalam pembelajaran Siklus 2 sebagian besar permasalahan yang muncul bisa diatasi oleh peneliti.
Akan tetapi masih ada beberapa siswa yang belum paham. Hal ini dapat diatasi dengan melatih siswa
menjawab latihan soal-soal. Bagian yang peneliti amati pada pembelajaran ini adalah beberapa contoh
perambatan bunyi melalui zat padat. Dari data yang diperoleh didapatkan bahwa sebagian besar siswa
sudah mampu memberi contoh perambatan bunyi melalui zat padat. Hal ini menunjukkan bahwa
adanya peningkatan walaupun masih ada beberapa siswa yang belum berhasil. Data hasil observasi
dapat dilihat pada siklus 2 pertemuan 1 mencapai skor 88,50%, sedangkan ketuntasan hasil belajar
siswa mencapai 90%. Hasil ini sangat menggembirakan yang membuktikan bahwa media telepon
mainan yang menyenangkan dapat digunakan untuk membantu siswa memahami perambatan bunyi
melalui benda padat.
Sebagaimana pendapat beberapa ahli, seperti Levie dan Lentz (1982) dalam Arsyad juga memaparkan
bahwa penggunaan alat peraga/media khususnya media visual mempunyai empat fungsi yaitu fungsi
atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif dan fungsi kompensatoris. Fungsi atensi media visual merupakan
inti yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang
berkaiatan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Fungsi afektif
mediavisual dapat menggugah emosi dan sikap siswa ketika mempelajari teks yang bergambar.
Fungsi kognitif yaitu memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi
atau pesan yang terkandung dalam gambar. Fungsi kompensatoris media pembelajaran adalah untuk
membantu siswa yang lemah dalam membaca agar dapat memahami teks dan mengorganisasikan
informasi dalam teks serta mengingatnya kembali (Arsyad, 2007: 17).
Berkenaan dengan fungsi tersebut, maka penggunaan alat peraga mempunyai peran yang sangat
integral dalam proses pembelajaran, adapun manfaat yang dapat diambil dari penggunaan alat peraga
bagi siswa (Nasution, 2005: 7.8) diantaranya: untuk meningkatkan motivasi belajar; menyediakan
variasi belajar; memberikan gambaran struktur yang memudahkan belajar, memberikan contoh yang
selektif; merangsang berfikir analisis; memberikan situasi belajar yang tanpa beban atau tekanan.
Sedangkan manfaat bagi guru yaitu: memberikan pedoman dalam merumuskan tujuan pembelajaran;
memberikan sistematika mengajar; memudahkan kendali pembelajaran; membantu kecermatan dan
ketelitian dalam penyajian; membantu membangkitkan rasa percaya diri dalam mengajar;
meningkatkan kualitas pembelajaran.
Melihat fungsi dan manfaat tersebut di atas, sudah seharusnya guru menggunakan alat peraga dalam
proses pembelajaran. Namun pada kenyataannya, baik fakta maupun persepsi, masih banyak kalangan
yang meragukan kemampuan guru, khususnya dalam penggunaan alat peraga pembelajaran, hal ini
didukung oleh hasil uji kemampuan yang menunjukkan bahwa masih banyak guru yang tidak
kompeten dan tidak menguasai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta
banyaknya dijumpai pembelajaran di kelas yang masih didominasi dengan ceramah satu arah dari
guru dan sangat jarang terjadi tanya jawab. Ini mencerminkan bahwa masih banyak guru yang tidak
berusaha meningkatkan dan memutahirkan profesionalismenya (Kemendikbud, 2012: 16).
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Data hasil observasi dan ketuntasan hasil belajar siswa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik
di bawah ini.
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Ketuntasan
Pelaksanaan Hasil Belajar
Pembelajaran

Grafik Perkembangan
Pelaksanaan Perbaikan
Pembelajaran Kelas VI
SD Negeri 1 Sendang
Agung Kec. Sendang
Agung Tahun 2019
Siklus 1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan: dalam
penyajian materi perambatan bunyi melalui media telepon mainan terbukti dapat meningkatkan hasil
belajar siswa; Hasil penelitian menunjukkan, siklus 1 pertemuan 1 hasil observasi pelaksanaan
pembelajaran mencapai skor 84,50%; siklus 1 pertemuan 2 ketuntasan hasil belajar siswa mencapai
11 siswa (55%); siklus 2 pertemuan 1 hasil observasi pelaksanaan pembelajaran mencapai skor
88,50%; dan siklus 2 pertemuan 2 ketuntasan hasil belajar siswa mencapai 18 siswa (90%). Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran dapat dinyatakan berhasil.
Saran
Saran dalam penelitian ini yaitu: Penggunaan metode demonstrasi dalam pembelajaran IPA sangat
cocok untuk ditindak lanjuti pada pembelajaran yang lain. Dalam perbaikan pembelajaran ini guru
perlu mengalokasikan waktu yang cukup. Agar siswa lebih mahir mendemonstrasikan, alangkah
baiknya jika diterapkan lebih awal atau dari kelas rendah, dengan bimbingan guru yang maksimal.
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DEVELOPMENT OF BOOKLETS LEARNING MEDIA THROUGH
WORKSHOPS AT SD NEGERI 1 SENDANG MULYO, SENDANG
AGUNG DISTRICT, CENTRAL LAMPUNG REGENCY IN 2019
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BUKLET MELALUI
WORKSHOP DI SD NEGERI 1 SENDANG MULYO KECAMATAN
SENDANG AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2019
*Kawit
ABSTRACT
This school action research aims to 1) describe the booklet teaching media development workshop; 2) to
determine the feasibility of the booklet as a learning medium in the Civics subject class I-VI SD Negeri 1
Sendang Mulyo; and 3) to find out the benefits of using booklet media in School Action Research learning
entitled "Development of Booklet Learning Media Through Workshops at SD Negeri 1 Sendang Mulyo, Sendang
Agung District, Central Lampung Regency in 2019". This is evidenced by having been able to improve the
ability of classroom teachers in making booklet teaching media as interesting learning media; Teacher
observations in Cycle 1 meeting 1 score A and/or B reached 50%; cycle 1 meeting 2 scores A and/or B reached
66.66%; cycle 2 meeting 1 score A and/or B reached 83.32%; cycle 2 meeting 2 scores A and/or B reached
100%. Meanwhile for the assessment of the work of teachers in the form of booklet teaching media in cycle 1
meeting 1 reached an average of 80.00%; cycle 1 meeting 2 reached an average of 85.00%; cycle 2 meeting 1
reached an average of 85.00%; cycle 2 meeting 2 reached an average of 90.00%. Thus, the indicators for the
success of the workshop in making booklet teaching media for each cycle are achieved according to the success
indicators that have been set.
Key Word: Teaching Media; booklet; Workshop

ABSTRAK
Penelitian tindakan sekolah ini bertujuan untuk Untuk 1) mendeskripsikan workshop pengembangan media ajar
buklet; 2) untuk mengetahui kelayakan buklet sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran PPKn kelas IVI SD Negeri 1 Sendang Mulyo; dan 3) untuk mengetahui manfaat penggunaan media buklet dalam
pembelajaran Penelitian Tindakan Sekolah yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Buklet Melalui
Workshop di SD Negeri 1 Sendang Mulyo Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah Tahun
2019” ternyata dapat terbukti kebenarannya. Hal ini dibuktikan dengan telah mampu meningkatkan
kemampuan guru kelas dalam membuat media ajar buklet sebagai media pembelajaran yang menarik; Observasi
guru pada Siklus 1 pertemuan 1 skor A dan/atau B mencapai 50%; siklus 1 pertemuan 2 skor A dan/atau B
mencapai 66,66%; siklus 2 pertemuan 1 skor A dan/atau B mencapai 83,32%; siklus 2 pertemuan 2 skor A
dan/atau B mencapai 100%. Sementara itu untuk penilaian hasil kerja guru berupa media ajar buklet pada siklus
1 pertemuan 1 mencapai rerata 80,00%; siklus 1 pertemuan 2 mencapai rerata 85,00%; siklus 2 pertemuan 1
mencapai rerata 85,00%; siklus 2 pertemuan 2 mencapai rerata 90,00%. Dengan demikian, maka indikator
keberhasilan workshop membuat media ajar buklet setiap siklusnya tercapai sesuai indikator keberhasilan yang
telah ditetapkan.
Kata Kunci : Media Ajar; Buklet; Workshop

Latar Belakang Masalah
Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia, karena pada
dasarnya manusia dalam melaksanakan kehidupannya tidak lepas dari pendidikan. Menurut Daryanto
(2010), pendidikan merupakan pendewasaan peserta didik agar dapat mengembangkan bakat, potensi
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dan keterampilan yang dimiliki dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu sudah seharusnya
pendidikan didesain guna memberikan pemahaman serta meningkatkan prestasi belajar peserta didik.
Salah satu bagian dari pendidikan yang penting yaitu proses pembelajaran. Menurut Daryanto (2010)
proses pembelajaran merupakan proses komunikasi. Agar pesan dalam komunikasi dapat
tersampaikan dengan baik kepada penerima pesan (peserta didik), maka perlu adanya perantara atau
pengantar pesan yang baik pula. Perantara atau pengantar pesan yang dimaksud yaitu media
pembelajaran. Menurut Rustaman (2005), penggunaan media secara kreatif dapat memungkinkan
siswa untuk belajar lebih banyak, mencamkan apa yang dipelajarinya lebih baik dan meningkatkan
performance siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
Seorang guru harus kreatif dalam memilih penggunaan media pembelajaran. Menurut Kustandi &
Sutjipto (2013), mengingat banyaknya bentuk-bentuk media pembelajaran, maka guru harus dapat
memilihnya dengan cermat, sehingga dapat digunakan dengan tepat dan mencapai tujuan
pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna.
Kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa media merupakan bagian dari sistem
instruksional secara keseluruhan. Untuk itu, ada beberapa kriteria yang patut diperhatikan dalam
memilih media menurut Arsyad (2014), yaitu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai; tepat untuk
mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi; praktis, luwes, dan
bertahan; guru terampil menggunakannya; pengelompokan sasaran yang tepat; dan mutu teknis.
Pengembangan visual baik gambar maupun fotograf harus memenuhi persyaratan teknis tertentu.
Misalnya, visual pada slide harus jelas dan informasi atau pesan yang ditonjolkan dan ingin
disampaikan tidak boleh terganggu oleh elemen lain yang berupa latar belakang. Media pembelajaran
adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna
pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan
sempurna (Kustandi & Sutjipto, 2013).
Buklet merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digolongkan dalam media grafis
(Okakinanti, 2014). Menurut Poerwadarminta (2007), buklet adalah buku kecil yang berfungsi
sebagai selebaran dan buku pedoman saku. Gustaning (2014) menyatakan bahwa istilah buklet berasal
dari buku dan leaflet artinya media buklet merupakan perpaduan antara leaflet dan buku dengan
format (ukuran) yang kecil seperti leaflet. Struktur isi buklet menyerupai buku (pendahuluan, isi,
penutup), hanya saja cara penyajian isinya jauh lebih singkat dari pada buku.
Beberapa keunggulan buklet sebagai media pembelajaran menurut Mintarti (2001) yaitu beragam
penataan (dapat diisi dengan foto, gambar, atau kartun), keseimbangan penataan informasi yang
bersifat formal dan informal dapat mengurangi kebosanan, dan kesederhanaan, misalnya dapat
menggunakan foto atau gambar dalam satu warna. Buklet juga dapat dibuat dengan mudah dan biaya
yang relatif murah. Sehingga buklet menarik untuk digunakan sebagai media pembelajaran.
Menurut Roza (2013) buklet mampu menjadi alternatif untuk menyampaikan informasi secara efektif
dan efisien pada masa yang serba cepat seperti sekarang. Pembuatan buklet dalam penelitian ini
diharapkan dapat menjadi media alternatif yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk
menyampaikan pesan materi dengan tampilan yang lebih menarik dan mengikuti perkembangan
media informasi saat ini.
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Buklet sebagai suatu sumber belajar dapat digunakan untuk menarik minat dan perhatian siswa karena
bentuknya yang sederhana, memuat informasi-informasi penting disertai dengan banyaknya warna
serta gambar yang ditampilkan. Bentuknya yang kecil menjadikan buklet mudah dibawa kemanamana. Selain itu, buklet dapat dibaca dimanapun dan kapanpun tanpa bantuan listrik ataupun koneksi
internet sehingga dapat membantu siswa pada saat melakukan pengamatan ke lingkungan. Buklet
dapat dijadikan sebagai media pendamping dalam pembelajaran di kelas sehingga dapat membantu
siswa dalam memahami materi. Salah satu ajar yang dapat disampaikan melalui media buklet yaitu
kehidupan sehari-hari.
Mata pelajaran PPKn merupakan salah satu materi ajar yang diajarkan di I-VI SD Negeri 1 Sendang
mulyo. Materi ini membahas tentang keanekaragaman makhluk hidup baik itu hewan maupun
tumbuhan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan guru kelas I di SD Negeri 1 Sendang
Mulyo, pada tanggal 21 Januari 2019, mata pelajaran PPKn ini disampaikan dengan ceramah dan
minim media pembelajaran. Media pembelajaran yang biasa digunakan yaitu buku teks pelajaran dan
slide power point.
Selain itu, berdasarkan pengamatan pada buku ajar khususnya mata pelajaran PPKn menunjukkan
bahwa di dalam buku ajar hanya membahas kehidupan sehari-hari di Indonesia secara umum
(Pujiyanto, 2008 dan Widayati, dkk., 2009). Tanpa ada penjelasan lanjut, menyebabkan siswa kurang
mengenali kehidupan sehari-hari yang terdapat di wilayahnya sendiri. Padahal pengetahuan tersebut
perlu untuk diketahui oleh siswa, agar siswa bisa lebih peduli dan menjaga kelestarian kehidupan
sehari-hari di daerahnya, khususnya di lingkungan sekitar.
Adanya buklet sebagai media pembelajaran diharapkan dapat membantu siswa memahami mata
pelajaran PPKn melalui media yang menarik dan berisi informasi penting mengenai kehidupan seharihari dalam bentuk yang sederhana, penyajian materi yang lebih ringkas, dan jelas. Buklet sebagai
media pembelajaran tidak memerlukan keterampilan khusus dalam penggunaannya, serta tidak
tergantung pada koneksi internet dan listrik sehingga dapat digunakan kapanpun dan dimanapun.
Buklet ini juga memberikan informasi kepada siswa mengenai salah satu kehidupan sehari-hari di
lingkungan, yaitu hubungan antarmanusia. Siswa diharapkan menjadi lebih peduli dan ikut
melestarikan hubungan antaramanusia yang saat ini mengalami kerusakan serta memperoleh
informasi tentang pentingnya hubungan antaramanusia yang ada di lingkungan sekitar melalui media
pembelajaran yang menarik.
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian tindakan
ini adalah “Apakah melalui workshop dapat meningkatkan kemampuan guru kelas dalam membuat
buklet sebagai media pembelajaran di SD Negeri 1 Sendang Mulyo?”
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mendeskripsikan workshop pengembangan media
ajar buklet; untuk mengetahui kelayakan buklet sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran
PPKn kelas I-VI SD Negeri 1 Sendang Mulyo; dan untuk mengetahui manfaat penggunaan media
buklet dalam pembelajaran.
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Kajian Pustaka
Kata media berasal dari bahasa latin medius dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang
berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke
penerima pesan (Arief S. Sadiman, 2012: 6). Menurut Djamarah dan aswan (1993 : 136), Media
merupakan wahana penyalur informasi pelajar atau menyalurkan pesan. Sedangkan menurut arsyad
(2009:3), kata media berasal dari bahasa latin yang berarti “medius” atau “tengah” atau
“perantara”atau pengantar.
Menurut Daryanto, (2013: 4), Medium dapat didefinisikan sebagai perantara terjadinya komunikasi
dari pengirim menuju penerima. Media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai
pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan ( Critos, 2013 : 4-5). Sedangkan menurut
Gagne (1970) menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa
yang dapat merangsangnya untuk belajar.
Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ahli dapat dikatakan bahwa media merupakan perantara
atau pengantar pesan dari komunikator kepada komunikan dalam lingkungan siswa yang dapat
merangsangnya untuk belajar. Media merupakan bentuk komunikasi baik tercetak maupun
audiovisual serta peralatan. Media hendaknya dapat dimanipulasi, dapat dilihat, didengar dan dibaca.
Media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke
penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa
sedemikian sehingga proses belajar terjadi (sadiman, 2012: 7).
Dalam penafsiran tersebut ada kalanya berhasil dan ada kalanya tidak berhasil atau gagal. Dapat
dikatakan juga kegagalan / ketidak berhasilan dalam memahami apa yang didengar, dibaca, dilihat
atau diamati. Kegagalan atau ketidak berhasilan itu disebabkan oleh gangguan yang menjadi
penghambat komunikasi yang dalam proses komunikasi dikenal dengan istilah barries atau noise.
Semakin banyak verbalisme semakin abstrak pemahaman yang diterima.
Kegiatan workshop atau lokakarya merupakan kegiatan yang sudah sering dilakukan oleh berbagai
kalangan dan meliputi berbagai bidang. Kegiatan workshop memang sangat bermanfaat, sehingga
banyak pihak yang sering menyelenggarakan kegiatan tersebut. Kegiatan workshop tidak hanya
dilakukan dalam dunia pendidikan, bahkan sekarang kegiatan workshop sering digunakan untuk
tujuan komersial. Informasi yang didapat dari workshop akan membantu dalam menjalani suatu
kegiatan yang tentunya sesuai dengan materi yang dibahas dari workshop tersebut. Penyelenggaraaan
workshop ditentukan oleh lembaga yang menyelenggarakan kegiatan tersebut.
Workshop yang dilakukan dalam dunia pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk
mengembangkan kesanggupan berfikir dan bekerja bersama-sama secara kelompok ataupun bersifat
perseorangan untuk membahas dan memecahkan segala permasalahan yang ada baik mengenai
masalah-masalah yang bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis dengan tujuan untuk dapat
meningkatkan kualitas kompetensi pedagogik dan kepribadian guru sehingga dapat menjalankannya
sesuai dengan tugas masing-masing.
Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Sugiyono (2012)
menyebutkan bahwa penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk
meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian,
analisis data bersifat kuantitatif, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
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Menurut Subana & Sudrajat (2009), penelitian deskriptif menuturkan dan menafsirkan data yang
berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan
menyajikan apa adanya.
Penelitian ini bertempat di SD Negeri 1 Sendang Mulyo Kecamatan Sendang Agung, dengan rentang
waktu bulan Januari-Maret 2019. Rancangan tindakan terdiri atas 2 siklus, @ 2 kali pertemuan,
masing-masing 4 tahapan (perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi). Observer dalam tindakan
ini adalah Sigit SP, S.Pd., yang bertugas melakukan pengamatan kegiatan guru dalam workshop
pengembangan media ajar buklet, dengan maksud mendapatkan informasi yang bersifat objektif yang
menjadi salah satu sumber data penelitian. Penelitian ini diikuti 6 orang guru kelas di SD Negeri 1
Sendang Mulyo Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, sebagai sekolah sasaran
kurikulum 2013.
Indikator Keberhasilan
Untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan workshop pengembangan media ajar buklet bagi guru
kelas setiap siklus, maka indikator keberhasilan ditentukan sebagai berikut a) aktivitas guru dalam
mengikuti kegiatan workhop minimal 80% mencapai skor A dan/atau B; dan b) hasil kerja guru dalam
mengembangkan media ajar buklet minimal 80%.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan data hasil penelitian bahwa observasi aktivitas guru saat mengikuti kegiatan workshop
pengembangan media ajar buklet pada siklus 1 pertemuan 1 skor A dan/atau B mencapai 50%; siklus
1 pertemuan 2 skor A dan/atau B mencapai 66,66%; siklus 2 pertemuan 1 skor A dan/atau B
mencapai 83,32%; siklus 2 pertemuan 2 skor A dan/atau B mencapai 100%.
Sementara itu untuk penilaian hasil kerja guru berupa media ajar buklet pada siklus 1 pertemuan 1
mencapai rerata 80,00%; siklus 1 pertemuan 2 mencapai rerata 85,00%; siklus 2 pertemuan 1
mencapai rerata 85,00%; siklus 2 pertemuan 2 mencapai rerata 90,00%.
Data hasil penelitian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 1 dan 2 di bawah ini.

Grafik 1 Perkembangan Hasil Observasi terhadap Guru Kelas
dalam Membuat Media Ajar Buklet di SDN 1 Sendang Mulyo
Kec. Sendang Agung Tahun 2019 (untuk skor A dan/atau B)
66.665

83.32

Siklus 1-2

Siklus 2-1

50
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100
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Buklet dalam penelitian ini adalah suatu media berupa buku kecil berukuran ± 14,8 cm x 21 cm (A5),
menggunakan kertas Art. Buklet ini memuat mata pelajaran sesuai kemauan guru dan dilengkapi
dengan informasi seputar mata pelajaran tersebut. Kelayakan media buklet sebagai media
pembelajaran diuji melalui penilaian oleh peneliti berdasar kriteria penilaian buklet.
Aspek yang dinilai media buklet terdiri dari aspek format, isi, dan bahasa. Masing-masing aspek
memiliki kriteria penilaian masing-masing. Aspek format terdiri atas 7 kriteria, aspek isi terdiri atas 4
kriteria dan aspek bahasa terdiri atas 3 aspek penilaian.
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Kemenarikan desain dilihat dari variasi warna media yang digunakan. Desain menggunakan lebih dari
2 warna sehingga media terlihat menarik. Tampilan warna pada desain dibuat konsisten untuk
menampilkan desain media yang rapi. Menurut Susilana & Riyana (2009), warna akan membuat
siswa tertarik untuk mempelajari materi pembelajaran, memfokuskan pada sajian besar, sehingga
penggunaan jenis huruf yang bervariasi dikhawatirkan dapat membuat tulisan menjadi sulit dibaca.
Susilana & Riyana (2009) menyatakan bahwa huruf dekoratif dengan banyak variasi cenderung susah
dibaca dalam ukuran yang agak kecil dengan jarak yang jauh materi, memberikan tanda pada sajiansajian informasi, serta membuat sajian menjadi lebih hidup.
Keserasian warna, gambar, dan tulisan yang serasi sehingga tampilan gambar dan tulisan menjadi
fokus. Hal lain yang menjadi catatan dalam kriteria ini yaitu terdapat beberapa foto tumbuhan yang
tidak menampilkan satu tumbuhan secara utuh. Beberapa foto tumbuhan tidak ditampilkan secara utuh
karena kondisi tumbuhan yang rapat dan kamera yang kurang memadai sehingga akan membuat foto
menjadi tidak jelas. Hal ini dapat mengakibatkan informasi yang disajikan untuk siswa melalui
gambar tidak tersampaikan dengan baik.
Menurut Monica & Luzar (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Efek Warna dalam Dunia
Desain dan Periklanan” menyatakan bahwa warna dianggap sebagai suatu pendukung dalam sebuah
desai yang harus diperhatikan. Ketika warna yang diinginkan sudah didapat, maka keseluruhan desain
akan berhasil menyampaikan pesannya. Sebuah desain yang menarik akan dilihat bahkan ditanggapi
audience jika emosi mereka ikut tergugah dan pesan yang tersirat pada desain dapat sampai ke otak
mereka.
Media buklet menggunakan font Times New Rowman dengan ukuran huruf pada bagian judul lebih
besar dari uraian singkat. Menurut Susilana & Riyana (2009), salah satu kriteria khusus dalam
pemilihan media yang harus dipertimbangkan yaitu biaya. Mahalnya biaya media harus dihitung
dengan aspek manfaatnya. Media yang efektif tidak selalu mahal, jika guru kreatif dan menguasai
betul materi pembelajaran maka akan memanfaatkan objek-objek untuk dijadikan sebagai media
dengan biaya yang murah namun efektif.
Aspek isi meliputi kesesuaian antara indikator, tujuan, dan kegiatan pembelajaran di silabus, sajian
data hasil penelitian, serta kemenarikan penyajian materi. Menurut Rustaman (2005), media
pembelajaran merupakan bagian dari proses belajar mengajar. Oleh karena itu, dalam pemilihan
media yang akan digunakan guru harus melihat komponen dari perencanaan pembelajaran, salah
satunya bentuk evaluasi. Evaluasi mengukur keberhasilan tujuan, karena itu media yang dipilih selain
mengacu pada tujuan, terkait juga pada evaluasi yang digunakan.
Kriteria penilaian isi yang kedua yaitu sajian materi dalam media buklet. Kriteria ini mengenai
susunan kalimat yang mudah dipahami, tulisan mudah dibaca dan komponen tiap tulisan lengkap.
Catatan dari validator yaitu terdapat komponen pada beberapa tulisan yang tidak lengkap, seperti pada
halaman 40 pada kata ‘freuensi’ yang seharusnya ‘frekuensi’. Saran tersebut akan diaplikasikan guna
memperbaiki buklet sebagai media pembelajaran supaya lebih baik.
Kriteria ini mengenai penggunaan bahasa yang sesuai dengan PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia). Indikator yang menjadi penilaian yaitu kalimat minimal terdiri dari subjek dan predikat,
serta bahasa yang digunakan mudah dibahami untuk anak SD. Hal ini menunjukkan bahwa media
buklet kehidupan sehari-hari layak digunakan sebagai media pembelajaran pada I-VI SD Negeri 1
Sendang mulyo.
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Simpulan
Berdasarkan hasil observasi dan penilaian hasil kerja guru berupa media buklet sebagai media
pembelajaran pada mata pelajaran kelas I-VI SD Negeri 1 Sendang mulyo, dapat disimpulkan sebagai
berikut : Workshop terbukti telah mampu meningkatkan kemampuan guru kelas dalam membuat
media ajar buklet sebagai media pembelajaran yang menarik; Siklus 1 pertemuan 1 skor A dan/atau B
mencapai 50%; siklus 1 pertemuan 2 skor A dan/atau B mencapai 66,66%; siklus 2 pertemuan 1 skor
A dan/atau B mencapai 83,32%; siklus 2 pertemuan 2 skor A dan/atau B mencapai 100%. Sementara
itu untuk penilaian hasil kerja guru berupa media ajar buklet pada siklus 1 pertemuan 1 mencapai
rerata 80,00%; siklus 1 pertemuan 2 mencapai rerata 85,00%; siklus 2 pertemuan 1 mencapai rerata
85,00%; siklus 2 pertemuan 2 mencapai rerata 90,00%. Dengan demikian, maka indikator
keberhasilan workshop membuat media ajar buklet setiap siklusnya tercapai sesuai indikator
keberhasilan yang telah ditetapkan.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disarankan halhal sebagai berikut : perlu dilakukan
pengembangan lebih lanjut pada penggunaan media buklet di kelas; dan perlu penganggaran yang
cukup agar guru lebih aktif dan kreatif dalam membuat buklet dengan biaya yang ditanggung sekolah.
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DEVELOPMENT OF TOLERANCE ASSESSMENT INSTRUMENTS IN
CITIZEN LEARNING BASED ON A DAILY JOURNAL THROUGH
WORKSHOPS IN SD NEGERI 1 SENDANG AGUNG, SENDANG
AGUNG DISTRICT, CENTRAL LAMPUNG REGENCY IN 2019
PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP TOLERANSI
PADA PEMBELAJARAN PPKN BERBASIS JURNAL HARIAN
MELALUI WORKSHOP DI SD NEGERI 1 SENDANG AGUNG
KECAMATAN SENDANG AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2019
*Munawir
ABSTRACT
Development of an instrument for assessing tolerance attitudes by teachers in grades I-VI in daily journal-based
Civics learning is a development research with three problem formulations, namely: 1) How to analyze the
needs of tolerance attitude assessment instruments in daily journal-based Civics learning, 2) How to design the
development of attitude assessment instruments tolerance in daily journal-based Civics learning, 3) How is the
practicality of the tolerance attitude assessment instrument in daily journal-based Civics learning. The research
method uses research and development (R&D). The stages of instrument development use a 4D model, but are
limited to 3 stages, namely the stage of compiling a description of the tolerance attitude item; develop an
instrument for observing the attitude of tolerance; and carry out trials in their respective classes. Analysis of the
results of the need for developing an instrument for assessing the attitude of tolerance in SD Negeri 1 Sendang
Agung, Sendang Agung District, Central Lampung Regency is in dire need of an instrument guide to carry out
the assessment of tolerance in PPKn learning. The average results of the daily journal product assessment 1)
make a description of the tolerance attitude items to be observed reaching an average score of 91.43; 2) develop
an instrument for observing the attitude of tolerance to achieve an average score of 90.00; 3) carrying out the
practice of using daily journals with an average score of 88.90.
Key Word: Attitude Assessment, Tolerance, Daily Journal Instruments

ABSTRAK
Pengembangan Instrumen Penilaian sikap toleransi oleh guru kelas I-VI pada pembelajaran PPKn berbasis
jurnal harian merupakan penelitian pengembangan dengan tiga rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana analisis
kebutuhan instrumen penilaian sikap toleransi dalam pembelajaran PPKn berbasis jurnal harian, 2) Bagaimana
design pengembangan instrumen penilaian sikap toleransi dalam pembelajaran PPKn berbasis jurnal harian, 3)
Bagaimana kepraktisan instrumen penilaian sikap toleransi dalam pembelajaran PPKn berbasis jurnal harian.
Metode penelitian menggunakan penelitian dan pengembangan (R&D). Tahapan pengembangan instrumen
menggunakan model 4D, tetapi dibatasi sampai 3 tahap yaitu tahap menyusun deskripsi butir sikap toleransi;
menyuun instrumen observasi sikap toleransi; dan melaksanakan uji coba di kelas masing-masing. Analisis
hasil kebutuhan pengembangan Instrumen penilaian sikap toleransi di SD Negeri 1 Sendang Agung Kecamatan
Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah adalah sangat membutuhkan panduan instrumen untuk
melaksanakan penilaian sikap toleransi dalam pembelajaran PPKn. Hasil rata-rata penilaian produk jurnal harian
1) membuat deskripsi butir sikap toleransi yang akan diamati mencapai skor rerata 91,43; 2) menyusun
instrumen observasi sikap toleransi mencapai skor rerata 90,00; 3) melaksanakan praktik menggunakan jurnal
harian mencapai skor rerata 88,90.
Kata Kunci : Penilaian Sikap, Toleransi, Instrumen Jurnal Harian

│

Vol. 7 │

No.4 │

APRIL 2022 │ ISSN : 2527-4988 │

58

ISSN : 2527-4988
Latar Belakang Masalah
Kurikulum 2013 telah mewajibkan proses pembelajaran di Sekolah Dasar dilaksanakan dengan
pembelajaran tematik. Pada hakikatnya pembelajaran tematik merupakan suatu usaha untuk
mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap pembelajaran, serta pemikiran yang kreatif
dengan menggunakan tema. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam
proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman
langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya
(Ekowati, 2014).
Penilaian yang dilakukan dalam kurikulum 2013 adalah penilaian autentik. Penilaian autentik adalah
penilaian mencakup tiga ranah yaitu pengetahuan, sikap dan ketrampilan (Rifka, Khaldun, &
Ismayani, 2017). Penilaian autentik diharapkan mampu menggambarkan secara utuh mengenai
kondisi peserta didik yang sesungguhnya dalam aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan (Aji
2018). Penilaian sikap berdasarkan kurikulum 2013 dilaksanakan melalui teknik observasi, penilaian
diri, dan penilaian teman sejawat dengan menggunakan instrumen berupa daftar cek atau skala
penilaian yang dilengkapi rubrik. (Nufus, Gani, & Suhendrayatna, 2017). Penilaian sikap terdiri atas
penilaian utama dan penilaian penunjang. Penilaian utama diperoleh dari hasil observasi harian yang
ditulis dalam jurnal harian. Penilaian penunjang diperoleh dari penilaian diri dan penilaian antar
teman, hasilnya dapat dijadikan sebagai alat konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik
(Kemendikbud, 2016).
Penilaian sikap toleransi dapat dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran misalnya, saat berdiskusi
dalam kelompok dapat dinilai sikap santun, saat bekerja kelompok dapat dinilai sikap tanggung
jawab, saat presentasi dapat dinilai sikap percaya diri. Penilaian sikap dapat juga dilakukan di luar
kegiatan pembelajaran, misalnya sikap disiplin dapat dinilai dengan mengamati kehadiran peserta
didik, sikap jujur, santun dan peduli, dapat diamati pada saat peserta didik bermain bersama teman
(Kemendikbud, 2015).
Penilaian dalam kurikulum 2013 memiliki kerumitan yang lebih dibandingkan dengan penilaian pada
kurikulum sebelumnya yaitu KTSP (Setiadi, 2016). Ketidaktersedianya instrumen sikap, karena guru
mengalami kesulitan dalam membuat instrumen penilaian sikap. Waktu juga menjadi kendala guru
dalam membuat instrumen penilaian sikap.
Pendidik dan pemegang kebijakan harus peduli tentang kualitas pendidikan serta bagaimana dengan
minat dan pemahaman dikalangan siswa (Blalock et al., 2008). Penilaian sikap merupakan salah satu
bentuk penilaian yang menuntut guru untuk memahami karakteristik dari setiap siswa. Upaya
seseorang untuk mengaktualisasikan potensi siswa membentuk sikap dan kepribadiannya. Sikap dan
kepribadian yang matang, akan menumbuhkan karakter yang sesuai dengan tujuan pendidikan
karakater (Alfansuri, Rusilowati, & Ridlo, 2018).
Penilaian sikap bertujuan untuk mengetahui perilaku spiritual dan sosial peserta didik dalam
kehidupan sehari-hari di dalam dan di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Penilaian sikap memiliki
karakteristik yang berbeda dengan penilaian pengetahuan dan keterampilan, sehingga teknik penilaian
yang digunakan juga berbeda (Kemdikbud, 2015). Penilaian sikap yang dilakukan guru dengan cara
yang berbeda-beda. Guru SD dalam memberikan nilai sikap dengan disamakan dengan nilai
pengetahuan atau nilai kognitif (Muslich, 2014), menilai siswa berdasarkan pengamatan tanpa
berpedoman dengan rubrik penilaian (Muhardjito, Wicaksono, & Harsiati, 2016). Kesulitan penilaian
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sikap yang dilakukan guru terutama pada saat proses penilaian atau pengambilan data dan pengolahan
hasil penilaian (Hidayad, 2017).
Observasi awal yang peneliti lakukan pada tanggal 29 Januari 2019 di SD Negeri 1 Sendang Agung,
Kecamatan Sendang Agung diperoleh data penilaian sikap tidak dilaksanakan sesuai dengan proses
penilaian, sehingga guru langsung memberikan nilai sikap siswa berdasarkan pengamatan tanpa ada
lembar catatan. Penilaian sikap yang dilakukan guru tidak menggunakan prosedur penilaian yang
sebenarnya, sehingga perlu dibuat instrumen penilaian sikap yang sesuai dengan petunjuk dalam
kurikulum 2013.
Instrumen penilaian sikap yang sesuai dengan petunjuk dalam kurikulum 2013 berdasarkan
Permendikbud Nomor 104 tahun 2015 dan Nomor 23 tahun 2016 menyebutkan bahwa data dan
informasi yang diharapakan peserta didik dapat memiliki kompetensi sikap diperoleh dengan teknik
observasi. Observasi dilakukan dengan menggunakan jurnal. Observasi dilakukan untuk mengamati
perilaku peserta didik menyimpang dari perilaku baik dan atau perilaku yang lebih baik (Latip, 2018).
Instrumen yang digunakan untuk penilaian sikap adalah menggunakan instrumen observasi jurnal
harian.
Salah satu nilai dalam Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa yang ingin dibangun pada generasi
Indonesia adalah nilai toleransi, dengan tujuan membentuk sikap dan tindakan yang menghargai
perbedaan agama, suku, etnis, pendapat dan sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dengan
dirinya, dalam konteks Indonesia, pendidikan toleransi, pendidikan yang dapat mencetak siswa
mempunyai kearifan lokal, atau menghasilkan siswa yang berpandangan inklusif, penting untuk
diwujudkan (Maksum, 2016). Toleransi umumnya diartikan sebagai sikap yang bersedia menghargai,
membiarkan, membolehkan pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan)
pihak lain yang berbeda atau bertentangan dengan dirinya sendiri (Rahmawati, 2017).
Sikap toleransi yang dimiliki siswa dapat menciptakan suatu kerukunan, melahirkan sikap saling
menghormati dan bekerjasama, hidup berdampingan dengan aman dan damai (Suharyanto, 2013).
Sikap toleransi terus tumbuh dan berkembang dalam jiwa dan prilaku sehari-hari (Yasir, 2014).
Adanya kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran masing-masing adalah bukti dan
kenyataan yang ada dalam masyarakat. Sikap toleransi sesama siswa dapat dilatih, ditanamkan, dan
dikembangkan dalam pembelajaran, maka diperlukan adanya upaya untuk menanamkan nilai-nilai
toleransi dalam kegiatan sekolah. Sikap toleransi sesama siswa dapat dilatih, ditanamkan, dan
dikembangkan di dalam kelas maupun di luar kelas, maka diperlukan adanya upaya untuk
menanamkan nilai-nilai toleransi dalam kegiatan sekolah baik kegiatan intrakurikuler, kokurikuler
dan ekstrakurikuler.
Membentuk karakter sikap toleransi di Sekolah Dasar dibelajarkan di Kelas I-VI dalam tema muatan
pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia dan IPS. Muatan pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, dan IPS
dimaksudkan untuk mencapai Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). Kompetensi Inti 1
(KI-1) dan Kompetensi Inti 2 (KI-2) adalah kompetensi untuk menilai sikap spiritual dan sikap sosial.
Kompetensi Inti 3 (KI-3) adalah kompetensi untuk menilai pengetahuan, sedangkan Kompetensi Inti 4
(KI-4) adalah kompetensi untuk menilai keterampilan.
Kompetensi Dasar dalam muatan pelajaran PPKn dalam tema yaitu terdiri dari KD 1.3 sikap spiritual,
KD 2.3 sikap sosial, KD 3.3 pengetahuan dan KD 4.3 keterampilan. KD 1.3 adalah Mensyukuri
keberagaman sosial budaya masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks
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Bhineka Tunggal Ika. KD 2.3 adalah Bersikap toleran dalam keberagaman sosial budaya masyarakat
dalam konteks Bhineka Tunggal Ika. KD 3.3 adalah Menelaah keberagaman sosial budaya
masyarakat. KD 4.3 adalah Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya
masyarakat.
Konflik yang berbau suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) menjadi tantangan yang sangat
serius bagi bangsa Indonesia yang majemuk (Khotimah, 2013). SARA menjadi isu paling sensitif,
khususnya untuk kelompok masyarakat grass root yang secara psikologis mudah terprovokasi dan
tersulut konflik (Fatmawati, Khotijah, & Yuli Erviana, 2018). Melihat berbagai konflik yang terjadi
dan mungkin terus akan terjadi apabila tidak ada upaya pencegahan sejak dini, pemerintah merasa
bertanggungjawab harus turun tangan, agar konflik umat beragama tidak berkelanjutan (Jamrah,
2015). Temuan-temuan kasus intoleransi harus menjadi perhatian serius dari semua pihak khusunya di
sekolah-sekolah. Hasil temuan kasus intoleransi di SD Negeri 1 Sendang Agung diperoleh informasi
masih ada siswa yang membully temannya yang bertanya ketika tidak paham materi, siswa masih
ramai sendiri tidak memperhatikan teman yang presentasi, dan siswa masih ada yang memaksakan
pendapatnya dalam kegiatan diskusi (Observasi kepala sekolah, 29 Januari 2019)
Bahaya sekali apabila sekolah yang seharusnya menjadi tempat menyemai budaya toleransi, malah
memunculkan peluang intoleransi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan di sekolah adalah
penanaman dan pengembangan nilai-nilai kebangsaan sikap toleransi pada diri siswa. Pendidikan nilai
kebangsaan sikap toleransi diintegrasikan pada setiap mata pelajaran di sekolah terutama
Pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan (PPKn) dan semua kegiatan sekolah.
Pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya fokus dalam aspek pengetahuan melainkan
juga aspek sikap dan ketrampilan. Pembelajaran PPKn lebih didominasi oleh kegiatan peningkatan
dimensi kognitif mengakibatkan porsi peningkatan sikap dan ketrampilan menjadi terbengkalai
(Setiawati, 2016). Pembelajaran menekankan pada aspek kognitif berimplikasi pada penilaian
kemampuan kognitif saja, sehingga mengakibatkan guru selalu mengejar target materi.
Pendidikan karakter sudah ada sejak lama, tetapi masih hanya pelengkap pembelajaran dan penilaian
yang dilakukan masih sederhana hanya berdasarkan pengamatan guru dan tampilan fisik peserta didik
(Lusiana & Wahyu, 2013). Pelaksanaan evaluasi dengan cara lama jelas menjadi alasan perlu adanya
pengembangan instrumen evaluasi yang ada di kelas guna menambah spesifikasi dalam melakukan
penilaian pada peserta didik menjadi lebih ideal. Pembelajaran karakter yang dilakukan guru secara
tepat dapat menghasilkan nilai sikap yang baik (Restiyanti, Sutarto, & Suminar, 2017)
Kegiatan penilaian membutuhkan suatu instrumen sebagai acuan dalam proses pelaksanaan penilaian.
Instrumen penilaian yang baik berisikan pertanyaan- pertanyaan yang akurat menyelidiki apakah
siswa memahami dan menerapkan konsep-konsep pelajaran. Proses merancang instrumen penilaian
sikap dapat diawali dengan menentukan spesifikasinya, yaitu meliputi tujuan pengukuran, kisi- kisi,
panjang, bentuk dan format, untuk selanjutnya disajikan menjadi sebuah instrumen penilaian sikap
memuat pernyataan-pernyataan dari setiap indikator yang ditentukan (Nurhadi, Rosidin, & Suana,
2014). Salah satu alternatif solusi untuk mengatasi masalah yang dipaparkan yaitu dengan
mengembangkan instrumen penilaian sikap toleranasi berbasis jurnal harian. Sebanyak 6 guru yang
ada di SD Negeri 1 Sendang Agung belum memiliki instrumen penilaian sikap toleransi berbasis
jurnal harian sehingga menjadi sangat penting untuk dikembangkan instrumen penilaian terutama
penilaian sikap toleransi untuk membantu guru dalam melakukan penilaian sikap.
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Pengembangan instrumen penilaian di SD sudah menjadi penelitian sejak lama, contohnya penelitian
yang dilakukan Riscaputantri & Wening (2018) dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul
“Pengembangan Instrumen Penilaian Afektif Siswa Kelas IV Sekolah Dasar di Kabupaten Klaten”.
Penelitian bertujuan untuk menghasilkan instrumen yang memenuhi syarat untuk mengukur afektif
siswa kelas IV, dan mengetahui gambaran afektif siswa kelas IV tahun ajaran 2016/2017 di
Kabupaten Klaten.
Penelitian lain mengenai pengembangan instrumen penilaian dari Pratiwi & Fasha, (2015) dengan
judul penelitian Pengembangan Instrumen Penilaian HOTS Berbasis Kurikulum 2013 Terhadap Sikap
Disiplin. Instrumen penilaian adalah valid menurut 4 (empat) validator, yaitu diperoleh rata-rata nilai
validitas 3,57. Instrumen penilaian dikatakan efektif dan berhasil, karena mencapai kesuksesan
instrumen penilaian dengan skor HOTS 73,3% dan sikap disiplin 90% dari skor total. Penelitian
menunjukan adanya timbal balik positif terhadap pengembangan instrumen yang dilakukan di sekolah
dasar dan dapat dijadikan researchgape yang positif.
Hasil wawancara pada tanggal 30 Januari 2019 dengan Suratmi guru kelas 4SD Negeri 1 Sendang
Agung, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah) diperoleh informasi bahwa dalam
proses penilaian guru merasa kesulitan untuk menilai penilaian sikap toleransi karena dalam buku
guru tidak ada petunjuk yang lengkap dalam membuat instrumen penilaian. Pedoman penilaian masih
belum jelas. Kesulitan guru terletak pada pembuatan kisi-kisi, petunjuk pelaksanaan penilaian sikap
dan rubrik penilaian.
Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan maka peneliti ingin mengembangkan
instrumen penilaian sikap toleransi pada pembelajaran PPKn berbasis jurnal harian. Instrumen
penilaian sikap toleransi berbasis jurnal harian dikembangkan agar guru memiliki panduan dalam
menilai sikap toleransi secara spesifik dan mudah melalui pedoman yang jelas dengan menggunakan
jurnal harian yang valid, realibel dan praktis.
Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian latarbelakangdi atas, masalahyang teridentifikasi adalah sebagai berikut: Penilaian
dalam kurikulum 2013 mencakup aspek kognitif, sikap, dan ketrampilan dibandingkan dengan
kurikulum KTSP 2006 yang menitikberatkan aspek kognitif. Pengembangan instrumen penilaian
sikap toleransi tidak dibuat guru sehingga dalam pelaksanaan penilaian berdasarkan pengamatan tanpa
ada catatan. Kendala waktu dalam penyusunan perangkat pembelajaran termasuk pembuatan
instrumen pengembangan penilaian sikap toleransi. Guru kesulitan untuk membuat instrumen
penilaian sikap toleransi karena dalam buku guru belum ada petunjuk yang lengkap dan pedoman
penilaian belum jelas .Guru belum memanfaatkan smartphone sebagai instrumen penilaian sikap
toleransi pada saat melakukan penilaian. Guru belum memiliki aplikasi instrumen penilaian sikap
toleransi berbasis jurnal harian.
Cakupan Masalah
Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang ada pada latar belakang, penelitian difokuskan pada
pengembangan instrumen penilaian sikap berbasis jurnal harian oleh guru kelas 1-6, untuk mengukur
sikap toleransi pada pembelajaran PPKn dengan Kompetensi Dasar bersikap toleran dalam keragaman
sosial budaya masyarakat dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika di Kelas I-VI sekolah dasar. Cakupan
masalah pada penelitian adalah sebagai berikut: Instrumen penilaian sikap toleransi merupakan
instrumen penilaian yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran,
kegiatan kurikuler maupun ekstra kurikuler. Toleransi adalah Sikap dan tindakan yang menghargai
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perbedaan agama, suku, etnis, pendapat sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
Subjek penelitian merupakan guru kelas I-VI Sekolah Dasar. Pemilihan kelas I-VI didasarkan pada
kondisi guru yang stabil dalam melakukan pembelajaran dengan Kurikulum 2013. Tempat penelitian
dilaksanakan di SDN 1 Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah.
Pemilihan sekolah ini disebabkan peneliti bertugas sebagai kepaal sekolah dan didasarkan pada
sekolah yang telah menerapkan Kurikulum 2013.
Rumusan Masalah
Rumusan masalah penelitian adalah: Bagaimana analisis kebutuhan instrumen penilaian sikap
toleransi dalam pembelajaran PPKn berbasis jurnal harian? Bagaimana design pengembangan
instrumen penilaian sikap toleransi dalam pembelajaran PPKn berbasis jurnal harian? Bagaimana
kepraktisan instrumen penilaian sikap toleransi dalam pembelajaran PPKn berbasis jurnal harian?
Tujuan Penelitian
Tujuan umum dari penelitian adalah pengembangan instrumen penilaian sikap toleransi pada
pembelajaran PPKn berbasis jurnal harian dapat digunakan sebagai buku panduan guru, adapun tujuan
khusus dari penelitian, yaitu: Menganalisis kebutuhan penilaian sikap toleransi dalam pembelajaran
PPKn berbasis jurnal harian. Menganalisis design pengembangan instrumen penilaian sikap toleransi
dalam pembelajaran PPKn berbasis jurnal harian. Menguji kepraktisan pengembangan instrumen
penilaian sikap toleransi dalam pembelajaran PPKn berbasis jurnal harian.
Kajian Pustaka
Penilaian sikap (Afective Assessment) merupakan proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan
informasi tentang perilaku siswa. Penilaian dilakukan untuk mengetahui apakah siswa benar-benar
baik atau tidak sikapnya. Upaya untuk meningkatkan dan menumbuhkan sikap yang diharapkan
sesuai dengan Kompetensi Sosial (KI-2) guru harus memberikan pembiasaan dan pembinaan secara
terus menerus baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran (Kemendikbud, 2016).
Aspek sikap dijabarkan dalam dua kategori yaitu sikap sosial dan sikap spiritual. Menurut Gusviani
(2013) sikap spiritual adalah sikap yang menyangkut moral yang mampu memberikan pemahaman
untuk membedakan sesuatu yang benar dan yang salah berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada
Tuhan YME. Sedangkan sikap sosial adalah sikap yang menyangkut kehidupan sosial sebagai bentuk
interaksi siswa dengan alam, lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar.
Penilaian sikap bertujuan untuk mengetahui perilaku spiritual dan sosial siswa dalam kehidupan
sehari-hari di dalam dan di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Penilaian sikap memiliki karakteristik
yang berbeda dengan penilaian pengetahuan dan ketrampilan, sehingga teknik penilaian yang
digunakan juga berbeda. Penilaian sikap dalam kurikulum 2013 dilakukan oleh walikelas dan guru
pendidikan Agama dan guru PPKn melalui observasi dan catatan guru selama proses pendidikan.
Tipe Penilaian sikap tidak menentukan tingkatan siswa berdasarkan hasil kerjanya, akan tetapi
penilaian sikap dapat menentukan bentuk kegiatan pembelajaran yang perlu dirancang untuk
membantu siswa mengembangkan karakternya agar memiliki sikap positif yang dapat menunjang
kesuksesan akademisnya (Givens, 2010). Tujuan penilaian sikap adalah untuk mendapatkan informasi
yang akurat mengenai pencapaian tujuan instruksional oleh siswa khususnya pada tingkat penerimaan,
partisipasi, penilaian, organisasi dan internalisasi (Nurbudiyani, 2013).
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Teknik maupun instrumen penilaian sikap spiritual dan sosial hampir sama, namun indikator
pencapaian kompetensi sikap sosial lebih banyak daripada indikator pencapaian kompetensi sikap
spiritual. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian
teman sejawat (peer evaluation) oleh siswa dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi,
penilaian diri dan penilaian antar siswa adalah daftar cek atau skala penilaian (ratting scale) yang
disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik (Tiara & Sari, 2019).
Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap unsur-unsur
yang nampak dalam suatu gejala pada obyek yang diamati (Widoyoko, 2016). Guru dapat melakukan
observasi perilaku siswa yang mengikuti proses belajar mengajar. Hasil observasi dapat dijadikan
sebagai umpan balik dalam pembelajaran.
Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta siswa mengemukakan kelebihan dan
kekurangan dirinya, penguasaan kompetensi yang ditargetkan, dan menghargai, menghayati serta
pengalaman perilaku yang dialaminya. Penilaian diri dapat dilakukan dengan menggunakan Skala
Jurnal harian. Skala jurnal harian adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap,
pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai suatu gejala atau fenomena
pendidikan (Darmansyah, 2014).
Penilaian teman sejawat, Penilaian antar siswa merupakan teknik penilaian dengan cara meminta
siswa untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan untuk
penilaian antar siswa adalah daftar cek dan skala penilaian. Penilaian antar teman digunakan guru
sebagai penguat atau konfirmasi hasil catatan observasi yang dilakukan guru.
Pelaksanaan penilaian sikap, pendidik dapat merencanakan indikator sikap yang akan diamati sesuai
dengan karakteristik proses pembelajaran yang akan dilakukan. Contoh sikap yang dapat diamati
dalam diskusi kelompok misalnya kerjasama, keberanian mengungkapkan pendapat dan percaya diri
dalam presentasi hasil diskusi kelompok.
Penilaian sikap dilakukan oleh guru kelas, guru mata pelajaran agama dan budi pekerti, guru PJOK,
dan pembina ekstrakurikuler. Guru kelas mengumpulkan data dari hasil penilaian sikap yang
dilakukan oleh guru mata pelajaran, kemudian merangkum menjadi deskripsi (bukan angka atau
skala). Hasil akhir penilaian sikap diolah menjadi deskripsi sikap yang dituliskan di dalam rapor
peserta didik.
Sikap toleransi berdasarkan pendapat Akhmad (2012) menyatakan bahwa toleransi adalah suatu sikap
hidup dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang mencerminkan sikap menghargai dan
menghormati orang lain. Ada beberapa indikator seseorang dikatakan memiliki sikap toleransi.
Akhmad (2012) menyatakan bahwa unsur- unsur toleransi terdiri dari Menghormati hak-hak orang
lain; Memiliki rasa sayang terhadang orang lain; dan Menjaga sikap, perkataan, dan tingkah laku yang
dapat membuat orang lain tersinggung.
Menurut Ahmadi, (2000) menyatakan bahwa sikap toleransi dapat dilihat dari adanya saling
menghargai satu sama lain; Menghindari sikap masa bodoh; Tidak menggangu orang lain; Selalu
menjaga perasaan orang lain; Dalam bertutur kata tidak menyinggung perasaan orang lain. Toleransi
harus didukung oleh cakrawala pengetahuan yang luas, bersikap terbuka, dialog, kebebasan berpikir
dan beragama. Toleransi dapat disimpulkan dengan sikap positif, dan menghargai orang lain dalam
rangka menggunakan kebebasan asasi sebagai manusia (Casram, 2016).
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Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah
berorientasi pada Pendidikan yang lebih menekankan pada aspek sikap, yang mencakup bagian dari
diri manusia seperti aspek kejiwaan, cita- cita, citra dan keyakinan manusia yang tidak mudah untuk
dilihat, diukur, maupun diubah karena meliputi aspek-aspek kepribadian manusia. Mata Pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran yang membina keyakinan dalam diri
manusia tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang sepatutnya dan apa yang tidak
sepatutnya, apa yang berharga dan tidak sesuai dengan lima butir sila Pancasila secara utuh dan bulat,
dimana kesemuanya diperlukan penalaran dan keyakinan yang mendalam sehingga mampu
menyaring serta memilah-milah.
Peserta didik mampu hidup bermasyarakat dan bernegara berdasarkan pancasila dan UUD NRI Tahun
1945 sebagai bagian dari masyarakat. Mengingat pentingnya pembinaan subyek didik dalam aspek
sikap, maka hendaknya guru dalam melaksanakan pembelajaran harus betul-betul memperhatikan
aspek kualitas pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan segala komponen proses belajar
mengajar secara maksimal, karena keberhasilan proses belajar mengajar sangat ditentukan oleh
pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas.
Kerangka Teori
Kerangka teoretis merupakan gambaran berisi paparan tentang hubungan antar variabel atau antar
fenomena objek penelitian. Fungsi teori untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup, atau
konstruk variabel yang diteliti, untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian
(Sugiyono, 2016).
Penelitian yang Relevan
Pengembangan instrumen yang dikembangkan memiliki karakteristik teruji valid dan reliabel serta
praktis. Penelitian relevan berkaitan dengan penelitian pengembangan instrumen penilaian Sikap
toleransi pada pembelajaran PPKn berbasis jurnal harian adalah penelitian ditulis oleh Lusiana &
Wahyu, 2013 penelitian dengan judul “Instrumen Penilaian Afektif Pendidikan Karakter Bangsa Mata
Pelajaran PKn SMK”.
Tujuan penelitian adalah menyusun instrumen penilaian butir karakter yang valid konstruk dan valid
empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen penilaian butir karakter terbukti valid
konstruk dan valid empiris. Kaitan dengan penelitian peneliti adalah kesamaan dalam instrumen
penilaian pada mata pelajaran PPKn, kesamaan yang terdapat adalah penelitian Lusiana
mengembangkan karakter bangsa pada mata pelajaran PPKn sedangkan peneliti mengembangkan
sikap toleransi pada pembelajaran PPKn, penelitian Lusiana dan Lestari W dapat dijadikan rujukan
karena terbukti telah valid.
Penelitian Kusumawati (2014) dengan judul “Pengembangan instrumen afektif mata pelajaran aqidah
akhlak”. Penelitian bertujuan mengetahui penilaian afektif mata pelajaran Aqidah Akhlak yang
dilaksanakan, serta mengembangkan instrumen penilaian ranah afektif yang keefektifannya teruji dan
menghasilkan instrumen penilaian afektif yang valid dan reliabel. Hasil pengujian menyatakan bahwa
instrumen penilaian afektif meliputi instrumen angket skala sikap terbukti valid dan reliabel, sehingga
peneliti merekomendasikan digunakannya instrumen penilaian pada pembelajaran guna mendapatkan
hasil belajar peserta didik yang baik, hasil penelitian Kusumawati dalam mengembangkan instrumen
penilaian afektif perlu dijadikan rujukan agar penelitian lebih relevan.
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Berdasarkan kajian pustaka terhadap penelitian, peneliti meyakini bahwa instrumen penilaian sikap
berbasis jurnal harian dapat digunakan sebagai alat penilaian untuk guru. Jika dilihat dari hasil
penelitian, instrumen penilaian berbasis jurnal harian mempunyai kepraktisan bagi guru untuk menilai
sikap siswa.
Kerangka Berpikir
Pengembangan instrumen penilaian sikap berbasis jurnal harian untuk mengukur sikap toleransi
didasarkan pada fakta di lapangan bahwa instrumen penilaian sikap toleransi belum lengkap.
Instrumen penilaian hanya berupa lembar pengamatan penilaian sikap. Instrumen penilaian belum
dilengkapi kisi-kisi, butir indikator, rubrik dan pedoman penilaian.
Hasil wawancara dengan Ibu Mujiati Guru Kelas II SD Negeri 1 Sendang Agung Kecamatan Sendang
Agung, Kabupaten Lampung Tengah disimpulkan bahwa penilaian masih berpusat pada aspek
kognitif sehingga tidak sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013. Penyebabnya adalah instrumen
penilaian sikap dianggap kurang praktis dan sulit karena membutuhkan banyak waktu dalam
penyusunan, pelaksanaan, serta input nilai siswa.
Instrumen penilaian yang terdapat pada buku guru masih belum sepenuhnya membantu guru untuk
melakukan penilaian sikap karena hanya sebatas contoh format penilaian sikap. Guru harus membuat
sendiri sesuai dengan sikap yang akan dinilai. Hasil analisis kebutuhan menyimpulkan bahwa
dibutuhkan instrumen penilaian sikap yang valid, reliabel dan praktis untuk digunakan dalam
pembelajaran PPKn serta dapat mengukur sikap toleransi.
Permasalahan yang ditemukan dapat diatasi dengan mengembangkan instrumen penilaian sikap
berbasis jurnal harian. Pengembangan instrumen dilakukan dengan memadukan antara teori tentang
penilaian sikap, sikap toleransi, pembelajaran PPKn. Produk yang dikembangkan adalah instrumen
penilaian sikap toleransi pada pembelajaran PPKn berbasis jurnal harian. Produk akhir dari
pengembangan instrumen penilaian adalah instrumen penilaian sikap toleransi pada pembelajaran
PPKn berbasis jurnal harian yang valid, reliabel, dan praktis dalam bentuk buku panduan guru dan
instrumen berbasis jurnal harian.
Metode Penelitian
Desain Penelitian
Berpijak dari tujuan workshop penelitian tindakan yang tergolong penelitian pengembangan ini, yaitu
ingin mengembangkan instrumen penilaian ranah sikap toleransi toleransi dalam evaluasi
pembelajaran di SD, maka penelitian ini dirancang dengan pendekatan penelitian pengembangan.
Metode penelitian pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan
produk tertentu dan menguji produk tersebut. Pendekatan penelitian pengembangan sebenarnya
merupakan modifikasi dari model penelitian dan pengembangan yang dikemukakan oleh Sukmadinata
(2007:184).
Subjek Penelitian
Sedangkan subyek yang berpartisipasi dalam worshop pengembangan instrumen penilaian ranah sikap
toleransi adalah 6 orang guru dan uji coba produk instrumen penilaian ranah sikap toleransi di kelas
masing-masing saat pembelajaran berlangsung.
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Tempat, Waktu, dan Jadwal Penelitian
Penelitian dilakukan di SDN 1 Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung, dengan rentang waktu
bulan Januari-Maret 2019 yang diikuti oleh 6 guru kelas.
Teknik Analisis Data
Pada siklus R & D mengacu pendapat Sukmadinata (2007:184) dapat disederhanakan menjadi tiga
langkah utama, dimana masing-masing langkah mencakup beberapa langkah operasional. Tiga
langkah utama tersebut adalah (1) tahap studi pendahuluan, (2) tahap desain dan pengembangan
produk, (3) tahap pengujian produk.
Indikator Keberhasilan
Keberhasilan dalam pengembangan instrumen penilaian ranah sikap toleransi ini adalah 1) produk
deskripsi butir sikap toleransi mencapai skor rata-rata minimal 80%, 2) draf instrumen penilaian ranah
sikap toleransi dengan berbasis jurnal harian yang dihasilkan guru mencapai skor rata-rata minimal
80% dan 3) hasil uji coba guru ke kelas mencapai skor rerata 80%.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Siklus 1
Mencermati pendapat beberapa ahli penilaian, seperti Allen, Guy dan Edgley dalam Azwar (2003: 4)
mendefinisikan “sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi
untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana, sikap adalah respon terhadap
stimuli sosial yang telah terkondisikan”. Soesilo (2014: 135) menyebutkan bahwa instrument yang
sering digunakan untuk mengukur sikap biasanya juga disebut skala sikap. Dan juga menjelaskan
bahwa skala sikap merupakan gambaran tentang kecenderungan perilaku atau reaksi seseorang
terhadap objek atau stimulus yang datang padanya. Sikap dapat diartikan juga sebagai bentuk
perasaan mendukung (favourable) dan perasaan tidak mendukung (unfavourable) pada suatu objek.
Berdasar pendapat ahli di atas, bahwa penilaian ranah sikap yang lebih mengena adaalh menggunakan
skala sikap yang dapat menggambarkan reaksi sebenarnya dari siswa. Maka tidaklah salah apabila
guru-guru sekolah dasar harus memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk berupa instrumen
penilaian ranah sikap yang disusun sendiri disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar dan kondisi
siswa.
Pada tahapan kegiatan siklus 1 sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, telah banyak
dipaparkan proses berlangsungnya kegiatan sesuai rencana tindakan yang dilakukan kepala sekolah
sebagai peneliti terhadap guru-gurunya sebagai sasaran kegiatan. Proses kegiatan berlangsung dengan
baik, guru-guru antusias, dan terjadi interaksi yang intens untuk saling berbagi dan bekerjasama.
Dengan demikian produk yang dihasilkan untuk siklus 1 adalah penilaian ranah sikap menggunakan
jurnal harian berupa deskripsi butir sikap toleransi. Produk yang dihasilkan guru tentu merupakan
pengalaman berharga yang hasilnya berdaya guna bagi penilaian ranah sikap di kelas yang menjadi
tanggung jawabnya, setelah dinilai peneliti mencapai rata-rata skor 91,43.
Siklus 2
Tahapan kegiatan penelitian tindakan sekolah model pengembangan pada siklus 2 pada intinya
berdasar pada pendapat ahli, yaitu Azwar (2011: 108) menyatakan bahwa perancangan skala sikap
terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu penentuan dan pembatasan sikap, serta
penentuan dan pembatasan objek sikap yang hendak diukur. Pada siklus 2 sesuai rencana tindakan
adalah menyusun draf instrumen penilaian ranah sikap menggunakan jurnal harian. Pada tahapan ini
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guru-guru menyusun butir pernyataan disesuaikan dengan aspek dan indikator pada kisi-kisi
instrumen, sehingga memerlukan perhatian serius dan mendalam tentang menuliskan butir pernyataan
tersebut di lembar yang disiapkan. Sesuai uraian kegiatan siklus 2 di atas, tampaknya guru-guru telah
mampu menuangkan ide-idenya untuk dituliskan pada kolom pernyataan sesuai pembagian tugasnya.
Dengan demikian, tahapan siklus 2 ini memberikan tantangan bagi guru untuk menyusun butir
instrumen observasi sikap toleransi. Pengalaman berharga pada sesi ini sangat menantang dan
berkesan bagi guru-guru dan hasilnya mendukung kesuksesan pelaksanaan penilaian hasil belajar,
terutama ranah sikap (KI 1 dan 2). Hasil penilaian produk yang telah dibuat guru mencapai rata-rata
skor 90,00.
Siklus 3
Pada siklus 3 sesuai rencana tindakan adalah melakukan uji coba terhadap teman sejawat secara silang
instrumen penilaian ranah sikap menggunakan jurnal harian. Pada tahapan ini guru-guru saling
bertukar instrumen yang telah disusun untuk diuji coba guna mengetahui efektivitas instrumen
sebelum digunakan untuk siswa, sehingga memerlukan perhatian serius dan mendalam tentang
mengisi butir pernyataan tersebut di lembar yang disiapkan. Sesuai uraian kegiatan siklus 3 di atas,
tampaknya guru-guru telah mampu memahami butir-butir pernyataan sesuai pembagian tugasnya,
sehingga dapat dengan mudah membubuhkan ceklis pada kolom yang sesuai, kemudian dikembalikan
dengan guru pemilik instrumen dan dilakukan penghitungan atau analisis.
Dengan demikian, tahapan siklus 3 ini memberikan tantangan bagi guru untuk membiasakan diri
menguji coba setiap butir pernyataan yang dibuat, dari 5 aspek sikap toleransi. Pengalaman berharga
pada sesi ini sangat menantang dan berkesan bagi guru-guru dan hasilnya mendukung kesuksesan
pelaksanaan penilaian hasil belajar, terutama ranah sikap (KI 1 dan 2).
Diakhir pembahasan ini dapat peneliti kemukakan bahwa produk yang dikembangkan guru-guru
berupa instrumen penilaian ranah sikap dapat digunakan di kurikulum KTSP maupun K13. Kisi-kisi
instrumen penilaian sikap ini diambil dari Kompetensi Dasar berdasarkan silabus, jadi penilaian ini
sesuai dengan materi yang dipelajari. Dari silabus diambil kompetensi dasar dalam satu subtema,
karena instrumen penilaian ini bersifat sumatif.
Pada penelitian ini peneliti berfokus untuk mengambil objek sikap toleransi di lingkungan sekolah.
Kemudian objek sikap tersebut didefinisikan. Dari definisi objek sikap tersebut, dikembangkan
menjadi indikator objek sikap. Berdasarkan kisi-kisi inilah pernyataan dibuat dan dijadikan
pernyataan butir sikap. Pernyataan juga dibuat berdasarkan kaidah-kaidah penulisan pernyataan.
Instrumen penilaian sikap ini dapat mengukur sikap siswa dengan lebih objektif, karena menggunakan
penilaian diri dan perhitungan skor dengan menggunakan skala deviasi normal dan cara sederhana.
Jadi instrumen skala sikap ini benar-benar mewakili sikap siswa. Kemudian produk yang sudah
didesain berupa instrumen penilaian ranah sikap diuji coba di kelas masing-masing untuk mengetahui
kelayakan instrumen. Hasil penilaian produk yang dibuat guru mencapai rata-rata skor 88,90
Untuk memperjelas perkembangan hasil penilaian produk penilaian ranah sikap dengan menggunakan
jurnal harian yang telah dibuat oleh guru-guru siklus 1-3, maka dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
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Grafik 1 Perkembangan Nilai Rata-rata hasil kerja guru
menyusun penilaian ranah sikap toleransi di SDN 1 Sendang
Agung Kec. Sendang Agung Tahun 2019
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Simpulan
Analisis hasil kebutuhan pengembangan Instrumen penilaian sikap toleransi di SD Negeri 1 Sendang
Agung Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah adalah sangat membutuhkan
panduan instrumen untuk melaksanakan penilaian sikap toleransi dalam pembelajaran PPKn. Hasil
rata-rata penilaian produk jurnal harian 1) membuat deskripsi butir sikap toleransi yang akan diamati
skor rerata 91,43; 2) menyusun instrumen observasi sikap toleransi mencapai skor rerata 90,00; 3)
melaksanakan praktik menggunakan jurnal harian mencapai skor rerata 88,90.
Saran
Guru-guru SD yang telah mengikuti workshop pengembangan dan penggunaan instrumen penilaian
sikap toleransi dalam pembelajaran PPKn berbasis jurnal harian diharapkan dapat menerapkan
penggunaan instrumen pada mata pelajaran yang lainnya dan terus berinovasi dalam bidang instrumen
penilaian. Bagi sekolah diharapkan lebih mengembangkan potensi teknologi informasi untuk
meningkatkan pembelajaran di sekolah, seperti memberikan pelatihan mengenai penilaian berbasis
jurnal harian dengan penggunaan smartphone Android sebagai medianya.
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ABSTRACT
This study aims to describe the planning, implementation, and assessment in implementing thematic learning at
SD Negeri 2 Sendang Rejo. This research is a qualitative research with the type of phenomenological research.
The subjects in this study were teachers of grades I to VI. The object of this research is a form for the readiness
of classroom teachers in implementing thematic learning at SD Negeri 2 Sendang Rejo. Data collection
techniques in this study used observation, interviews, and documentation techniques. Data were analyzed using
data reduction, data display, and drawing conclusions. Test the validity of the data using triangulation
techniques, sources, and time. The results of this study, after mentoring the principal, showed that 1) the
teachers of grades I to VI had made lesson plans in the form of lesson plans with an average score of 82.94; 2)
The implementation of teacher learning for grades I to VI has used a scientific approach although it is not in the
5M sequence and has referred to the signs and principles of thematic learning, with an average score of 78.87;
3) the implementation of the assessment of learning outcomes reached an average score of 80.56. Researchers
found several things based on the results of interviews, which became obstacles in the implementation of
thematic learning, including in the preparation of lesson plans, because the format of the 2013 curriculum was
different from the previous curriculum.
Key Word: Classroom Teacher Readiness Analysis, Thematic Learning, Mentoring

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian dalam
mengimplementasikan pembelajaran tematik di SD Negeri 2 Sendang Rejo. Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Subjek dalam penelitian ini adalah guru kelas I s.d VI. Objek
penelitian ini berupa bentuk untuk kesiapan guru kelas dalam mengimplementasikan pembelajaran tematik di
SD Negeri 2 Sendang Rejo. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan reduksi data, display data, dan penarikan
kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik, sumber, dan waktu. Hasil penelitian ini,
setelah dilakukan pendampingan kepala sekolah, menunjukkan bahwa 1) guru kelas I s.d VI sudah membuat
perencanaan pembelajaran berupa RPP dengan skor rata-rata 82,94; 2) Pelaksanaan pembelajaran guru kelas I
s.d VI sudah menggunakan pendekatan saintifik walau tidak urut 5M dan sudah mengacu kepada rambu-rambu
dan prinsip pembelajaran tematik, dengan skor rata-rata 78,87; 3) pelaksanaan penilaian hasil belajar mencapai
skor rerata 80,56. Peneliti menemukan beberapa hal berdasar hasil wawancara, yang menjadi kendala dalam
pelaksanaan pembelajaran tematik diantaranya dalam penyusunan RPP, karena format RPP kurikulum 2013
berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya.
Kata Kunci: Analisis Kesiapan Guru Kelas, pembelajaran Tematik, pendampingan
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Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan hal yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia dan sebagai salah satu
ujung tombak dari kemajuan suatu bangsa.Melalui pendidikan, manusia dapat memeroleh informasi
yang sebelumnya dianggap mustahil. Peran pendidikan sangat penting kaitannya dengan
perkembangan fisik, mental serta perilaku seorang individu. Pendidikan bermanfaat bagi manusia
untuk mengembangkan dirinya agar mampu menghadapi perubahan yang terjadi akibat
perkembangan ilmu pengetahuan. Saat ini, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan sangat
cepat. Hal ini terjadi karena mulai tumbuhnya kesadaran manusia terhadap pentingnya ilmu
pengetahuan. Ilmu pengetahuan dari waktu ke waktu akan selalu berkembang. Oleh karena itu,
sebagai makhluk yang diberi anugerah akal, sepantasnya manusia dapat mengikuti perkembangan
ilmu pengetahuan.
Setiap warga negara berhak untuk menikmati pendidikan yang sama dan layak tanpa adanya pembeda
antarindividu. Secara umum, pendidikan di Indonesia mencakup pendidikan formal, nonformal dan
informal. Pemerintah Indonesia menetapkan wajib belajar formal bagi warganya selama sembilan
tahun.Wajib belajar tersebut, terbagi menjadi 2 jenjang, yaitu sekolah dasar (SD) selama enam tahun
dan sekolah menengah pertama (SMP) selama tiga tahun. Pendidikan dasar, berorientasi pada masa
depan. Untuk mewujudkannya, tentu membutuhkan waktu lama, perlu ada peningkatan dan perbaikan
secara berkelanjutan serta kerjasama seluruh komponen pendidikan.
Guru adalah poros utama pendidikan. Ia menjadi penentu kemajuan suatu negara di masa depan.
Secara umum, tugas guru adalah mengajar siswa-siswi agar memilki pengetahuan dan keterampilan
dalam masing-masing bidang pelajaran. Guru juga merupakan jabatan atau profesi yang
membutuhkan keahlian khusus. Guru haruslah menjadi sosok dambaan peserta didik yang senantiasa
menjadi teladan yang dicontoh dan ditiru oleh peserta didik dimanapun berada. Pekerjaan sebagai
guru tidak bisa dilakukan oleh seseorang tanpa mempunyai keahlian sebagai guru. Menjadi seorang
guru dibutuhkan syarat-syarat khusus, apa lagi jika menjadi seorang guru yang profesional, maka
harus menguasai seluk beluk pendidikan serta mengajar dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya
yang harus dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu.
Salah satu perubahan yang paling terlihat dari kurikulum 2013 adalah menggunakan pembelajaran
tematik dari perubahan standar isi. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang
mengintegrasikan kompetensi dari berbagai mata pelajaran diintegrasikan kedalam berbagai tema, dan
dilakukan pada aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan didalam proses pembelajaran.
Pemahaman guru tentang pembelajaran tematik akan menentukan rancangan rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) dan diterjemahkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Untuk mengatasi hal ini
pemerintah berperan penting dalam mempersiapkan seorang guru diantaranya dengan memberikan
pelatihan dan memberikan buku pedoman untuk guru. Berapa pun dana yang dikeluarkan pemerintah
untuk biaya pendidikan, kalau guru kurang memiliki sikap profesional dan kurang memiliki
kompetensi tidak akan tercapai apa yang diharapkan. Salah satu perubahan yang paling terlihat dari
kurikulum 2013 adalah menggunakan pembelajaran tematik dari perubahan standar isi. Pembelajaran
tematik merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan kompetensi dari berbagai mata pelajaran
diintegrasikan kedalam berbagai tema, dan dilakukan pada aspek sikap, keterampilan, dan
pengetahuan didalam proses pembelajaran.
Pemahaman guru tentang pembelajaran tematik akan menentukan rancangan rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) dan diterjemahkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran. untuk mengatasi hal ini
│

Vol. 7 │

No.4 │

APRIL 2022 │ ISSN : 2527-4988 │

72

ISSN : 2527-4988
pemerintah berperan penting dalam mempersiapkan seorang guru diantaranya dengan memberikan
pelatihan dan memberikan buku pedoman untuk guru. Berapa pun dana yang dikeluarkan pemerintah
untuk biaya pendidikan, kalau guru kurang memiliki sikap profesional dan kurang memiliki
kompetensi tidak akan tercapai apa yang diharapkan.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang tidak terstruktur telah dilaksanakan di SD Negeri 2
Sendang Rejo, diperoleh informasi dari guru-guru bahwa sekolah telah menerapkan kurikulum 2013
untuk semua kelas I s.d VI. Namun dengan demikian pada masa saat sekarang ini guru-guru
memerlukan penguatan agar pelaksanaannya semakin mantap sesuai aturan kurikulum.
Hasil pengamatan observasi yang peneliti lakukan, menemukan beberapa hal yang menjadi kendala
dalam pelaksanaan pembelajaran tematik diantaranya dalam penyusunan RPP, karena format RPP
kurikulum 2013 berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya, kesulitan lain yang dialami oleh guru
yakni dalam pelaksanaan proses pembelajaran tematik, dimana pada saat proses pembelajaran
memerlukan dukungan media pembelajaran yang cukup lengkap. Pembelajaran tematik
mengharuskan guru berperan optimal dalam pembelajaran. Untuk menyiapkan guru ideal dalam
pembelajaran tematik sangat diperlukan untuk mengikuti pelatihan khusus untuk guru. Oleh karena
itu, guru diwajibkan mengikuti pelatihan agar dengan mudah memahami pembelajaran tematik sesuai
aturan kurikulum 2013.
Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi
sebagai berikut: Guru mengalami kesulitan dalam menyusun RPP yang formatnya berbeda dengan
format kurikulum yang lama; Guru mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran tematik
yang harus menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema; dan Guru mengalami kesulitan
dalam menilai hasil pembelajaran yang harus dilaksanakan secara autentik atau menyeluruh.
Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai
berikut: “Apakah pendampingan kepala sekolah terhadap guru kelas I s.d VI dapat meningkatkan
implementasi pembelajaran tematik di SD Negeri 2 Sendang Rejo?”
Tujuan Penelitian
Penelitian tindakan ini bertujuan untuk: Mendeskripsikan pelaksanaan pendampingan kepala sekolah
terhadap guru kelas I s.d VI dalam menyusun RPP tematik; Mendeskripsikan pelaksanaan
pendampingan kepala sekolah terhadap guru kelas I s.d VI dalam melaksanakan pembelajaran
tematik; dan Mendeskripsikan pelaksanaan pendampingan kepala sekolah terhadap guru kelas I s.d VI
dalam melaksanakan penilaian autentik;
Kajian Pustaka
Pembelajaran tematik merupakan strategi pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran
secara terpadu dengan memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa. Keterpaduan
dalam pembelajaran tematik meliputi aspek proses dan waktu, aspek kurikulum maupun aspek
pembelajaran itu sendiri. Pembelajaran tematik dilakukan pada pendidikan pra sekolah formal (taman
Kanak-kanak) dan sekolah Dasar pada kelas-kelas rendah (kelas 1 dan kelas 2). Pembelajaran tematik
diberikan di Taman Kanak-kanak dan di Sekolah Dasar dengan alasan bahwa: 1) siswa Taman Kanakkanak dan siswa Sekolah Dasar di kelas rendah masih memandang sesuatu secara holistik sebagai satu
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kesatuan, 2) perkembangan anak didik baik secara fisik, mental, sosial, moral maupun emosional
tidak dapat dipisahkan.
Dalam strategi pembelajaran tematik dilakukan dalam suasana bersahabat dan menyenangkan serta
bermakna bagi siswa. Dalam kegiatan pembelajaran tematik penekanannya bukan pada pemberian
latihan/dril, tetapi bagaimana memberikan pengalaman belajar kepada siswa dengan menghubungkan
konsep-konsep yang telah diketahui dan dipahami siswa. Dalam pembelajaran tematik kegiatan
pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan peserta didik.
Pembelajaran tematik dimaknai sebagai pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema
tertentu. Dalam pembahasannya tema itu ditinjau dari berbagai mata pelajaran. Sebagai contoh, tema
"Air dapat ditinjau dari mata pelajaran fisika, biologi, kimia, dan matematika. Lebih luas lagi, tema itu
dapat ditinjau dari bidang studi lain, seperti IPS, bahasa, dan seni. Pembelajaran tematik menyediakan
keluasan dan kedalaman implementasi kurikulum, menawarkan kesempatan yang sangat banyak pada
siswa untuk memunculkan dinamika dalam pendidikan. Unit yang tematik adalah epitome dari
seluruh bahasa pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk secara produktif menjawab pertanyaan
yang dimunculkan sendiri dan memuaskan rasa ingin tahu dengan penghayatan secara alamiah
tentang dunia di sekitar mereka. Pembelajaran tematik sebagai model pembelajaran termasuk salah
satu tipe/ jenis daripada model pembelajaran terpadu. Istilah pembelajaran tematik pada dasarnya
adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata
pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa (Depdiknas, 2006:5).
Pembelajaran terpadu/tematik menawarkan model-model pembelajaran yang menjadikan aktivitas
pembelajaran itu relevan dan penuh makna bagi siswa, baik aktivitas formal maupun informal,
meliputi pembelajaran inquiry secara aktif sampai dengan penyerapan pengetahuan dan fakta secara
pasif, dengan memberdayakan pengetahuan dan pengalaman siswa untuk membantunya mengerti dan
memahami dunia kehidupannya. Cara pengemasan pengalaman belajar yang dirancang guru yang
demikian akan sangat berpengaruh terhadap kebermaknaan pengalaman siswa dan menjadikan proses
pembelajaran lebih efektif dan menarik. Kaitan konseptual yang dipelajari dengan isi bidang studi lain
yang relevan membentuk skemata, sehingga akan diperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan.
Perolehan keutuhan belajar, pengetahuan, dan kebulatan pandangan tentang kehidupan dan dunia
nyata hanya dapat direfleksikan melalui pembelajaran terpadu (William dalam Udin 2006: 5).
Pembelajaran terpadu akan terjadi jika kejadian yang wajar atau eksplorasi suatu topik merupakan inti
dalam pengembangan kurikulum. Dengan berperan secara aktif di dalam eksplorasi tersebut, siswa
akan mempelajari materi ajar dan proses belajar beberapa bidang studi dalam waktu yang bersamaan.
Dalam pernyataan tersebut jelas bahwa sebagai pemacu dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu
adalah melalui eksplorasi topik. Dalam eksplorasi topik diangkatlah suatu tema tertentu. Kegiatan
pembelajaran berlangsung di seputar tema kemudian baru membahas masalah konsep-konsep pokok
yang terkait dalam tema.
Adapun menurut Ujang Sukandi, dkk (2001: 3), pengajaran terpadu pada dasarnya dimaksudkan
sebagai kegiatan mengajar dengan memadukan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema.
Dengan demikian pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan cara ini dapat dilakukan dengan
mengajarkan beberapa materi pelajaran disajikan tiap pertemuan. Konsep pembelajaran terpadu pada
dasarnya telah lama dikemukakan oleh John Dewey sebagai upaya untuk mengintegrasikan
perkembangan dan pertumbuhan siswa dan kemampuan pengetahuannya (Beans, 1993 dalam Udin
Syaefudin dkk, 2006: 4). la memberikan pengertian bahwa pembelajaran terpadu adalah pendekatan
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untuk mengembangkan pengetahuan siswa dalam pembentukan pengetahuan berdasarkan pada
interaksi dengan lingkungan dan pengalaman kehidupannya.
Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan
beberapa mata pelajaran menjadi satu dalam buku jadi terkait antara materi satu dengan yang lain.
Pembelajaran tematik pada siswa SD diberikan beberapa tema dengan demikian dapat dikatakan
bahwa setiap hari setiap kelas akan mendapatkan satu kegiatan pembelajaran. Namun implementasi
pada kurikulum 2013 ini dengan pembelajaran tematik dirasakan kurang tepat bagi beberapa orang.
Pembelajaran tematik diharapkan memberi solusi bagi permasalahan pendidikan di Indonesia,
pembelajaran tematik yang memadukan beberapa pelajaran dalam satu tema namun kurang
memuaskan dari yang diharapkan sesuai dengan pembelajaran tematik. Beberapa mata pelajaran yang
seharusnya terpadu dan tidak terpisah-pisah menyatukan pembahasannya dalam satu tema tetap saja
dalam proses pembelajarannya terpisah-pisah,guru harus mampu mengembangkannya menjadi padu
antara satu tema sehingga saling berhubungan.
Begitu banyak ditemukan masalah-masalah dalam pelaksanaan pembelajaran tematik,perlunya
sosialisasi dari pemerintah, mulai dari guru yang kurang menguasai berbagai perubahan pada
kurikulum dan penyesuaian setiap mata pelajaran yang di gabung mejadi satu tema, karena
sebelumnya mata pelajaran tidak digabung dalam satu buku akibatnya pembelajaran tidak berjalan
dengan semestinya, memang guru dituntut untuk profesional agar dapat menyesuaikan perubahan
yang terjadi pada kurikulum 2013. Namun guru juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak agar
terlaksananya pembelajaran tidak menimbulkan permasalahan.
Perencanaan pembelajaran tematik yang memakan waktu dan tenaga yang lebih banyak mulai
penyusunan matriks tematik, jaring laba-laba program semester Silabus, dan RPP sekaligus dibuat
dalam satu semester, akibatnya guru bingung untuk menentukan seperti apa penyampaian atau gaya
belajar yang akan di sampaikan pada siswa, guru perlu menyiapkan media yang disesuaikan dengan
pemilihan tema. Pada buku tematik pun tidak seperti KTSP 2006 memiliki pembahasan yang lebih
lengkap per mata pelajaran, namun pada buku tematik hanya sedikit atau lebih dangkal pembahasan
sehingga dapat membuat siswa menjadi bingung, gurupun ada yang merasakan hal yang sama, perlu
mengembangkan materi yang ada, pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan mencari materi
tambahan melalui internet, tidak demikian bagi SD/MI yang berada di pelosok desa.
Seringkali siswa dihadapkan dengan tugas yang pembahasanya tidak terdapat pada buku tematik dan
pengerjaanya dilakukan di rumah seharusnya siswa SD lebih banyak untuk diberikan materi
keseluruhan agar paham, alhasil orang tua siswa SD juga mencarinya melalui internet atau media lain
karena keterbatasan materi yang ada di buku tematik. Penggunaan LKS atau buku pendukung yang
lebih lengkap menjadi alternatif dalam belajar dan mencari materi untuk memperluas pemahaman.
Dampak kesulitanpun dirasakan oleh orangtua siswa, dalam proses belajar mengajar di rumah tentu
anak SD akan menanyakan kesulitannya pada orang tua,padahal kita tahu tidak semua orang tua
memiliki kemampuan yang sama dalam menyesuaikan dengan perubahan,seperti pada perubahan
kurikulum maka dengan begitu sosialisasi kurikulum 2013 juga perlu disosialisasikan pada orang tua.
Agar berbagai masalah yang dihadapi akibat dari perubahan kurikulum dengan pembelajaran pada
jenjang SD menggunakan buku tematik yang mata pelajarannya di gabung dalam satu buku tidak
menjadi masalah.
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Penilaian menurut Permendikbud No. 23 Tahun 2016 adalah proses pengumpulan dan pengolahan
informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Proses tersebut dilakukan melalui
berbagai teknik penilaian, menggunakan berbagai instrumen, dan berasal dari berbagai sumber agar
lebih komprehensif. Penilaian harus dilakukan secara efektif. Oleh sebab itu, pengumpulan informasi
yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik harus lengkap dan akurat
agar dihasilkan keputusan yang tepat.
Pengumpulan informasi pencapaian hasil belajar peserta didik membutuhkan teknik dan instrumen
penilaian, serta prosedur analisis sesuai dengan karakteristik penilaian masing-masing. Kurikulum
2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi dengan KD sebagai kompetensi minimal yang harus
dicapai oleh peserta didik.
Selama melakukan proses pembelajaran, peserta didik mendapatkan arahan dari guru untuk menjadi
lebih baik. Tanpa adanya arahan dari guru, peserta didik akan mengalami kesusahan atau kesulitan
dalam mempelajari dan memahami mana yang seharusnya dan mana yang tidak seharusnya.
Pendampingan merupakan suatu proses dalam mendampingi dan menemani, yang dilakukan dalam
suasana yang bersahabat, saling membantu dalam suka dan duka demi terwujudnya tujuan yang
diinginkan oleh pendamping dan terdamping, Menurut Purwadarminta dalam (Purwasasmita, 2010).
Menurut (Agung, 2015), menyebutkan bahwa pola pendampingan sebagai kegiatan untuk membantu
individu atau kelompok yang berawal dari kemampuan dan kebutuhan yang dilakukan melalui
pengembangan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh dan untuk anggota kelompok serta
mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka tumbuhnya sebagai manusia
yang utuh sehingga dapat berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemapuan yang
dimiliki. Berdasarkan penjelasan terkait pola pendampingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola
pendampingan merupakan suatu bentuk atau model kegiatan belajar yang terbentuk dari kebutuhan
yang sesuai dengan rencana yang sistematis dalam melakukan pendampingan, atau mengarahkan
peserta didik sehingga tercapainya tujuan yang di inginkan dengan adanya proses interaksi dan juga
komunikasi.
Metodologi Penelitian
Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 2 Sendang Rejo di Kampung Sendang Rejo Kecamatan
Sendang Agung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian fenomenologi, karena penelitian ini
bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan kesiapan guru kelas dalam mengimplementasikan
pembelajaran tematik SD Negeri 2 Sendang Rejo.
Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkapkan makna konsep atau fenomena
pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian
fenomenologi dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau
memahami fenomena yang dikaji. Hal ini sejalan dengan Littlejohn (2003:184) bahwa penelitian
fenomenologi adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran, atau cara memahami
suatu objek atau peristiwa dengan mengalaminya secara sadar. Metode penelitian adalah cara yang
digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode yang digunakan peneliti
dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan sekolah.
Penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu bulan Juli-September 2018 dengan sasaran guru kelas I
s.d VI di SD Negeri 2 Sendang Rejo, sebanyak 3 siklus, siklus 1 dan 2 masing-masing 2 kali
pertemuan. Subjek penelitian diambil enam kelas yaitu kelas I s.d VI semester ganjil. Pengambilan
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kelas yang dijadikan subjek penelitian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa kelas I s.d VI
SD Negeri 2 Sendang Rejo semuanya telah melaksanakan pembelajaran tematik.
Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2012:309) dalam penelitian dan teknik pengumpulan data yang lebih banyak pada
observasi berperan serta (participan observation), wawancara mendalam (in depth interview), dan
dokumentasi. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi,
wawancara dan dokumentasi.
Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dibutuhkan peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh dapat dipahami. Data
dalam penelitian kualitatif dianalisis secara terus-menerus, mulai dari perumusan masalah, saat terjun
dilapangan, hingga penulisan hasil penelitian atau mengelolah data-data yang telah didapatkan
dilapangan sehingga dapat dimengerti oleh peneliti maupun orang lain. Sugiyono (2012:335)
menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan
data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola,
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah
dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama
dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Tetapi dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih
difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Pada saat tahap
pengumpulan data, peneliti harus melakukan analisis terhadap data yang telah didapat, bila data yang
didapat setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan mencari data
sampai tahap tertentu, agar memperoleh data yang dianggap kredibel.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Data hasil penelitian, bahwa kemampuan guru kelas 1-6 dalam menyusun RPP tematik mencapai ratarata 82,94 dengan kategori baik. Untuk pemula, kemampuan ini sudah menggembirakan berkat
ketekunan guru kelas dalam menerima infomasi dan pembimbingan serta pendampingan dari peneliti
dan bahan bacaan lainnya. Guru-guru tampak semangat untuk mencoba menyusun RPP tematik, yang
merupakan hal baru, yang sebelumnya hanya RPP per mata pelajaran. Proses pendampingan
berlangsung dengan antusias, banyak bertanya, berdiskusi, dan mencoba dengan draf-draf RPP,
dikoreksi, diperbaiki, dan berkonsultasi dengan peneliti.
Sebagaimana kajian teori, untuk ciri dari proses pembelajaran tematik terpadu yaitu pembelajaran
akan lebih berpusat kepada peserta didik, memberikan pengalaman secara langsung, pemisahan antara
mata pelajaran yang tidaklah nampak, konsep dari beberapa mata pelajaran akan disajikan dalam satu
pelajaran, memiliki sifat luwes, serta hasil dari proses pembelajaran ini sendiri dapat lebih
berkembang yang mana sesuai dengan minat serta kebutuhan para peserta didik atau siswa. Tahapan
proses pembelajaran tematik terpadu untuk kurikulum 2013, meliputi: Menentukan tema,
dimungkinkan dapat disepakati oleh bersama dengan peserta didik. Mengintegrasikan tema yang ada
dengan kurikulum yang memang masih diberlakukan, dengan lebih mengedepankan dimensi sikap,
pengetahuan, serta keterampilan yang dimiliki. Mendesain rencana dalam proses pembelajaran, dalam
tahapan ini akan lebih mencakup pengorganisasian sumber serta aktivitas dari ekstrakurikuler dalam
rangka mendemonstrasikan kegiatan yang menyangkut kedalam tema.
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Hasil produk RPP guru kelas 1-6 sebagai tahapan awal yang peneliti nilai, berdasar teori di atas sudah
mendekati sempurna, dalam beberapa hal masih ada kekurangan merupakan sesuatu yang wajar
sebagai sebuah pengalaman. Pendampingan kepala sekolah terhadap guru kelas dalam melaksanakan
pembelajaran tematik.
Pembelajaran tematik dimaknai sebagai pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema
tertentu. Dalam pembahasannya tema itu ditinjau dari berbagai mata pelajaran. Sebagai contoh, tema
"Air dapat ditinjau dari mata pelajaran fisika, biologi, kimia, dan matematika. Lebih luas lagi, tema itu
dapat ditinjau dari bidang studi lain, seperti IPS, bahasa, dan seni. Pembelajaran tematik menyediakan
keluasan dan kedalaman implementasi kurikulum, menawarkan kesempatan yang sangat banyak pada
siswa untuk memunculkan dinamika dalam pendidikan. Unit yang tematik adalah epitome dari
seluruh bahasa pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk secara produktif menjawab pertanyaan
yang dimunculkan sendiri dan memuaskan rasa ingin tahu dengan penghayatan secara alamiah
tentang dunia di sekitar mereka. Pembelajaran tematik sebagai model pembelajaran termasuk salah
satu tipe/ jenis daripada model pembelajaran terpadu. Istilah pembelajaran tematik pada dasarnya
adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata
pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa (Depdiknas, 2006:5).
Pembelajaran terpadu/tematik menawarkan model-model pembelajaran yang menjadikan aktivitas
pembelajaran itu relevan dan penuh makna bagi siswa, baik aktivitas formal maupun informal,
meliputi pembelajaran inquiry secara aktif sampai dengan penyerapan pengetahuan dan fakta secara
pasif, dengan memberdayakan pengetahuan dan pengalaman siswa untuk membantunya mengerti dan
memahami dunia kehidupannya. Cara pengemasan pengalaman belajar yang dirancang oleh guru
yang demikian akan sangat berpengaruh terhadap kebermaknaan pengalaman siswa dan menjadikan
proses pembelajaran lebih efektif dan menarik. Kaitan konseptual yang dipelajari dengan isi bidang
studi lain yang relevan akan membentuk skemata, sehingga akan diperoleh keutuhan dan kebulatan
pengetahuan. Perolehan keutuhan belajar, pengetahuan, dan kebulatan pandangan tentang kehidupan
dan dunia nyata dapat direfleksikan melalui pembelajaran terpadu (William dalam Udin 2006: 5).
Setelah mengadakan observasi pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu di semua kelas secara
bergilir, peneliti mendapatkand ata bahwa guru-guru telah mulai mampu menerapkan pembelajaran
tematik dengan mencapai skor rerata 78,87 kategori baik. Hasil ini tentu cukup berhasil ketika guruguru masih dalam taraf belajar dalam menerapkan pembelajarn tematik terpadu. Sesuai teori di atas,
aktivitas pembelajaran tematik sebenarnya sama dengan pembelajaran biasa yang mengacu pada mata
pelajaran, hanya dalam pembelajaran tematik beberapa muatana mata pelajaran dikemas dalam satu
tema, sehingga KD yang mirip akan diajarkan dengan tema yang dipilih untuk beberapa mata
pelajaran. Inilah hal baru bagi guru, sehingga memerlukan tahapan belajar yang cukup lama untuk
sebuah keberhasilan yang maksimal. Guru-guru SD Negeri 2 Sendang Rejo dengan penuh semangat
mulai mendalami teknis pembelajaran tematik ketika mendapatkan pendampingan dari peneliti, yang
termotivasi untuk bisa berkembang.
Pendampingan kepala sekolah terhadap guru kelas dalam melaksanakan pembelajaran tematik Selain
perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dalam pembelajaran tematik termasuk juga penilaian
hasil belajar siswa. Peneliti menilai bagaimana guru mempersiapkan perangkat penilaian dan
pelaksanaannya di kelas yang diampu. Berdasar hasil observasi dan studi dokumen, diperoleh data
bahwa rerata pelaksanaan penilaian pembelajaran tematik mencapai skr 80,56 kategori baik. Hasil ini
cukup berhasil, yang ditunjukkan guru-guru setelah pembelajaran selesai dengan menilai tingkat
capaian kompetensi dan tujuan pembelajaran.
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Wawancara kepala sekolah terhadap guru kelas. Secara umum, hasil wawancara dengan guru kelas 16 menunjukkan data sebagai berikut : Guru masih bingung dalam menyusun RPP yang harus
menggabungkan beberapa mapel dalam satu RPP; Guru masih kurang paham tentang kaitan
antarmapel; Guru masih bingung dalam membuat rincian kegiatan pembelajaran antarmapel; dan
Guru masih ragu-ragu dalam menuangkan KD kaitannya dengan kegiatan pembelajaran. Hal tersebut
merupakan sesuatu yang wajar, sebab merupakan awal, namun berkat pendampingan yang konsisten
dari peneliti, kendala-kendala tersebut dapat di atasi walaupun belum maksimal.
Dalam seluruh rangkaian pendampingan, ditemukan juga beberapa kendala yang memerlukan
perbaikan di kemudian hari, diantaranya, yaitu: 1) Guru memberikan apersepsi berupa pertanyaan
siswa terlihat antusias dan sebagian siswa yang semangat. 2) Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran sesuai dengan indicator tetapi tidak jelas sehingga siswa kurang mengerti dan
memahami. 3) Guru membagi LTS, tetapi tidak semua siswa yang mengerjakan LTS tesebut. 4) Guru
kurang meminta siswa bekerja sama dalam kelompok. 5) Guru kurang memberikan waktu untuk
siswa mengamati masalah lingkungan alam dalam diskusi kelompok. 6) Guru kurang teliti dalam
permainan cabut undian, nama kelompok yang keluar selalu sama. 7) Guru kurang meminta siswa
mempresentasikan hasil diskusinya. 8) Guru kurang memberikan pengarahan untuk siswa yang
menanggapi pertanyaan dari kelompok yang menjawab. 9) Guru kurang memberikan penguatan
kepada siswa. 10) Guru kurang memberikan kesempatan kepada siswa menyimpulkan materi
pembelajaran. Aktivitas guru dalam proses belajar dapat diamati dengan menggunakan lembar
observasi pada setiap pertemuan yang dilakukan oleh observer.
Kesimpulan
Kesiapan guru kelas dalam mengimplementasikan pembelajaran Tematik di SD Negeri 2 Sendang
Rejo dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk mengadakan penelitian selanjutnya dari sudut
permasalahan yang berbeda. Selain itu dapat diimplementasikan sebagai bahan kajian pendekatan
pembelajaran bagi guru untuk diterapkan di SD Negeri 2 Sendang Rejo. Hasil penelitian tindakan ini,
setelah dilakukan pendampingan kepala sekolah, menunjukkan bahwa 1) guru kelas I s.d VI sudah
membuat perencanaan pembelajaran berupa RPP dengan skor rata-rata 82,94; 2) Pelaksanaan
pembelajaran guru kelas I s.d VI sudah menggunakan pendekatan saintifik walau tidak urut 5M dan
sudah mengacu kepada rambu-rambu dan prinsip pembelajaran tematik, dengan skor rata-rata 78,87;
3) pelaksanaan penilaian hasil belajar mencapai skor rerata 80,56. Peneliti menemukan beberapa hal
berdasar hasil wawancara, yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran tematik
diantaranya dalam penyusunan RPP, karena format RPP kurikulum 2013 berbeda dengan kurikulum
yang sebelumnya dan kesulitan dalam mengaitkan materi antarmata pelajaran.
Saran
Melalui tulisan ini, peneliti ingin menyampaikan saran sebagai berikut: Kegiatan pendampingan
terhadap guru terbukti berpengaruh terhadap peningkatkann kemampuan guru dalam
mengimplementasikan pembelajaran tematik, sehingga memerlukan tindakan serupa selanjutnya;
Guru-guru memerlukan upaya pendampingan dan pembimbingan secara berkelanjutan, sehingga
kepala sekolah harus menindaklanjutinya.

│

Vol. 7 │

No.4 │

APRIL 2022 │ ISSN : 2527-4988 │

79

ISSN : 2527-4988
DAFTAR PUSTAKA
Alma, B., Mulyadi, H. H., Razati, G., dan Nuryati, B. L. 2009. Guru Profesional (Menguasai Metode
dan Terampil Mengajar). Bandung: Alfabeta.
Anonim. 2017. Buku Pedoman Magang 3. Surakarta: Laboratorium Microteaching & Magang
Universitas
Muhammadiyah Surakarta.
Asril, Z. 2011. Micro Teaching Disertai dengan Pedoman Pengalaman Lapangan Edisi 1 Cetakan
Ketiga. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Handiko, Q. 2015, Januari 16). Permasalahan Dan Solusi Pembelajaran Tematik (Refleksi Atas
Pelaksanaan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SD/ MI). Diambil kembali
dari bdksemarang.kemenag.go.id/: https://bdksemarang.kemenag.go.id/permasalahan-dansolusi-pembelajaran-tematik-refleksi-atas-pelaksanaan-pendampingan-implementasikurikulum-2013-jenjang-sd-mi/SekolahDasar.net.
Hasbullah .2013. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Edisi Revisi). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Kadir, A, dan Asrohah, H. (2014). Pembelajaran Tematik. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Kendala
Penerapan
Pembelajaran
Tematik
di
SD.
Diambil
kembali
dari
SekolahDasar.net:https://www.sekolahdasar.net/2018/04/kendala-penerapan-pembelajarantematik.html (Red/penulis: Anindya Dwi Okta Maharani dari Universitas Sarjanawiyata
Tamansiswa )
Malawi, I, dan Kadarwati, A. 2017. Pembelajaran Tematik (Konsep dan Aplikasi). Jawa Timur: CV
AE Media Grafika.
Meleong, L. J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
M. W. 2010. Kompetensi Guru Sebagai Pendidikan.Jurnal Falasifa. Vol 1, (1),
Trianto, 2010, Mengembangkan Model Pembelajaran Tematik, Jakarta; Prestasi Pustakaraya
Supardi dkk, 2009, Profesi Keguruan, Jakarta; Diadit Media.
*
Siti Anjar Rokhmah, S.Pd.
SD Negeri 2 Sendang Rejo Provinsi Lampung
**********

│

Vol. 7 │

No.4 │

APRIL 2022 │ ISSN : 2527-4988 │

80

ISSN : 2527-4988

APPLICATION OF COOPERATIVE LEARNING (STAD) TYPE TO
INCREASE THE WORK EFFECTIVENESS OF CLASS I TBP
STUDENTS' GROUP IN FISH PEST AND DISEASE LESSONS IN
SUPM N KOTAAGUNG 2017/2018 ACADEMIC YEAR
PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF (COOPERATIVE
LEARNING) TIPE “STAD” UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS
KERJA KELOMPOK SISWA KELAS I TBP PADA MATA
PELAJARAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN DI SUPM N KOTAAGUNG
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
*Khaerudin
ABSTRACT
Fish pests and diseases are one of the training subjects studied in the Aquaculture Technology Expertise
Program. In this training course, students are trained to be skilled in identifying, preventing and handling pests
and diseases that attack fish. The number of TBP class I students is 35 people, and learning is carried out in
small groups of 5 students because the number of facilities is inadequate. In fact, this method is still less
effective, students sit more than practice. The results of the TBP KKM class I test were 7.6 students who
completed as many as 25 students and 25 students who did not finish. Student Team Achievement Divisions
(STAD) is one of the simplest types of cooperative learning. Students are grouped in heterogeneous groups. The
teacher presents the lesson then students work in teams to ensure that all team members have mastered the
lesson. Finally, all students were given a quiz about the material with notes, when the quiz they were not
allowed to help each other. The purpose of this research is to apply cooperative learning to increase the
effectiveness of group work in HPI subjects. The research was conducted in 2 cycles. The learning method used
is STAD type cooperative learning. The application of STAD type cooperative learning can improve student
learning outcomes in the practice of Pests and Fish Diseases subjects, learning mastery at the beginning of
learning is 71.43% increasing to 82.85% in cycle 1, and increasing again to 94.28% in cycle 2.
Key Word: Cooperative Learning, STAD, Learning Activities, Learning Outcomes

ABSTRAK
Hama dan Penyakit ikan adalah salah satu mata diklat yang dipelajari di Program Keahlian Teknologi Budidaya
Perikanan. Pada mata diklat ini siswa dilatih agar terampil dalam melakukan identifikasi, pencegahan dan
penanganan hama dan penyakit yang menyerang ikan. Jumlah siswa TBP kelas I adalah 35 orang, dan dalam
pembelajaran dilakukan dalam kelompok kecil berjumlah 5 siswa karena jumlah sarana kurang memadai.
Kenyataannya metode ini masih kurang efektif siswa lebih banyak duduk-duduk daripada melaksanakan
praktek. Hasil ulangan kelas I TBP KKM 7,6 siswa yang tuntas sebanyak 25 siswa dan yang belum tuntas
sebanyak 25 siswa. Student Team Achievement Divisions (STAD) adalah salah satu tipe pembelajaran
kooperatif yang paling sederhana. Siswa dikelompokkan dalam kelompok heterogen. Guru menyajikan
pelajaran kemudian siswa bekerja dalam tim untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai
pelajaran tersebut. Akhirnya seluruh siswa dikenai kuis tentang materi itu dengan catatan, saat kuis mereka tidak
boleh saling membantu. Tujian penelitian ini adalah menerapkan pembelajaraan kooperatif untuk meningkatkan
efektifitas kerja kelompok dalam mata pelajaran HPI. Penelitian dilakukan dalam 2 siklus. Metode pembelajtran
yang digunakan adalah pembelajaran kooperatif tipe STAD. Penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD
dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada praktek mata pelajaran Hama dan Penyakit Ikan, ketuntasan belajar
pada awal pembelajaran 71,43% meningkat menjadi 82,85% pada siklus 1, dan meningkat lagi menjadi 94,28%
pada siklus 2.
Kata Kunci : Cooperative Learning, STAD, Aktivitas Belajar, Hasil Belajar,
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Latar Belakang Masalah
Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia terus diupayakan dan dikembangkan seiring
dengan perkembangan jaman yang semakin global. Peningkatan sumber daya manusia ini juga
berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Pendidikan yang merupakan ujung tombak dalam
pengembangan sumber daya manusia harus bisa berperan aktif dalam meningkatkan kualitas dan juga
kuantitas. Upaya pengembangan tersebut harus terprogram dan melalui jalur yang tepat agar yang
dihasilkan benar – benar bermutu dan kompeten serta bisa bersaing dalam dunia global.
Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) yang berfungsi sebagai lembaga pencetak teknisi
perikanan madya senantiasa meningkatkan kualitas pendidikannya guna menghasilkan lulusan yang
kompeten, mandiri, mampu bersaing dan memanfaatkan peluang lapangan kerja di dalam dan luar
negeri. Pelaksanaan kegiatan pendidikan menengah KP di SUPM mengacu kepada kompetensi yang
dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja yang secara ketat yang mengacu kepada ketentuan standar
internasional lainnya seperti yang ditetapkan oleh IMO-STCWF, HACCP, AMDAL dan lain-lain
dengan distribusi materi pendidikan 15% Adaptif, 15% Normatif & 70% Produktif Kejuruan
Kelautan-Perikanan dengan pendekatan ketuntasan materi TEORI-PRAKTEK 25%:75% dengan
metode evaluasi uji kompetensi sehingga akan dihasilkan Sumberdaya Manusia (SDM) perikanan
tingkat menengah yang bermoral, berjiwa bahari dan wirausaha, memiliki integritas dan etos kerja
tinggi yang siap memasuki lapangan kerja.
Hama dan Penyakit ikan adalah salah satu mata diklat yang dipelajari di Program Keahlian Teknologi
Budidaya Perikanan. Pada mata diklat ini siswa dilatih agar terampil dalam melakukan identifikasi
penyakit, identifikasi hama, pencegahan dan penanganan hama dan penyakit yang menyerang ikan.
Pembelajaran biasanya berlangsung di kelas untuk teori dan di instalasi budidaya untuk praktek.
Jumlah siswa TBP kelas I adalah 35 orang, sedangkan jumlah sarana yang ada kurang memadai untuk
siswa sebanyak itu. Dalam pembelajaran guru memberikan teori dan selanjutnya melakukan praktek
dengan mengidentifikasi hama dan penyakit, mencegah dan menangani bersama. Karena keterbatasan
alat berakibat proses pembelajaran praktek berlangsung tidak efektif meskipun sudah dibagi dalam
kelompok kelompok kecil berjumlah 5 siswa perkelompok. Kenyataannya metode ini masih kurang
efektif siswa lebih banyak duduk-duduk daripada melaksanakan praktek.
Dalam rangka mencapai kompetensi psikomotorik siswa, SUPM Negeri Kotaagung perlu melakukan
peningkatan kualitas belajar mengajarnya, sehingga sekolah ini dapat menghasilkan lulusan-lulusan
yang terampil yang dapat mendukung pengembangan sektor budidaya perikanan atau setidaknya
menjadi kecakapan hidup sebagai bekal ketika mereka bermasyarakat.
Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan Penerapan Pembelajaran
Kooperatif (Cooperative Learning) Tipe “STAD” untuk meningkatkan efektifitas kerja kelompok.
Dengan cara ini diharapkan akan tercipta pembalajaran yang efektif. Metode kelompok ini dapat
menutupi kesenjangan yang terjadi akibat kurangnya sarana. Artinya dengan sarana yang ada, setiap
siswa mempunyai kesempatan belajar dan mengembangkan dirinya. Berdasrkan fakta-fakta tersebut,
maka penelitian ini dirancang untuk mengkaji metode belajar kelompok sebagai upaya meningkatkan
efektifitas pembelajaran Hama dan Penyakit Ikan air tawar di SUPM. Inilah yang mendorong peneliti
untuk melakukan penelitian tindakan kelas, karena kompetensi dasar mengidentifikasi penyakit ikan
di kelas I semester 1 ini pada kenyataannya, pembelajaran yang berlangsung di kelas menemui
banyak permasalahan yang mengakibatkan siswa tidak bisa mengidentifikasi penyakit yang
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menyerang ikan. Itu berarti siswa tidak bisa memahami isi/pokok atau maksud materi jenis-jenis
penykait ikan
Permasalahan-permasalahan yang muncul tentunya datang tidak dari siswa saja, tetapi guru dan
faktor lingkungan di luar sekolah juga berpengaruh. Permasalahan yang munculnya dari siswa antara
lain : kurangnya motivasi belajar, kurang menguasai materi pelajaran, dan kurang aktif dalam proses
pembelajaran.
Permasalahan yang datangnya dari guru seperti : ketidaktepatan penggunaan metode pembelajaran,
guru belum mampu mengelola kelas dengan sebaik-baiknya sehinggan proses pembelajaran menjadi
kurang menarik.
Permasalahan-permasalahan yang ada, akibatnya berpengaruh kelancaran proses pembelajaran di
kelas. Di kelas suasananya menjadi kurang hidup dan terkesan membosankan. Dan tidak menutup
kemungkinan berpengaruh terhadap rendahnya penguasaan dan hasil belajar siswa pada pembelajaran
kompetensi dasar Mengidentifikasi Penyakit Ikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil ulangan kelas I TBP
yang berjumlah 38 siswa dengan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) 7,6 siswa yang mendapat nilai
sama dengan atau lebih tinggi dari KKM sebanyak 25 siswa (71,43%), sedangkan yang mendapat
nilai di bawah KKM sebanyak 10 siswa (28,57%).
Melihat kenyataan tersebut, perlu kiranya dicari jalan keluar untuk permasalahan yang ada sehingga
siswa mau belajar dengan baik dengan suasana yang juga menyenangkan. Bagi guru juga akan lebih
mudah menciptakan suatu proses pembelajaran yang berarti bagi siswa. Itu sebabnya, peneliti
mengambil langkah untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara menerapkan cooperative learning
Menggunakan cooperative learning dengan strategi Student Team Achievement Divisions ini,
sepatutnya bisa dilaksanakan dengan harapan bahwa penggunaan penerapan cooperative learning
dengan strategi Student Team Achievement Divisions dapat meningkatkan efektifitas dan hasil belajar
kerja kelompok pada siswa kelas I TBP SUPM Negeri Kotaagung tahun pelajaran 2017/2018
semester 1.
Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, muncul beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai
berikut: Pembelajaran dengan materi persiapan kolam kurang menarik bagi siswa karena harus dilalui
dengan cara memahami bacaan. Aktivitas di kelas tidak tampak, bahkan terkesan membosankan
karena siswa tidak mempunyai motivasi yang kuat untuk mempelajarinya. Pemilihan metode yang
digunakan guru belum tepat, sehingga belum dapat meningkatkan keterlibatan belajar siswa. Hal ini
berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Untuk itu peneliti melakukan pembelajaran melalui
penerapan cooperative learning dengan strategi Student Team Achievement Divisions. Apakah
penerapan metode Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) Tipe “STAD” dapat
meningkatkan efektifitas kerja kelompok pembelajaran Hama dan Penyakit ikan pada siswa kelas 1
Jurusan TBP di SUPM N Kotaagung? Apakah penerapan metode ini dapat meningkatkan hasil belajar
(KKM Psikimotorik) siswa kelas 1 Jurusan TBP dalam mata diklat Hama dan Penyakit Ikan di SUPM
N Kotaagung? Apakah penerapan metode kerja kelompok dapat meningkatkan interaksi sosial dan
kerjasama siswa kelas 1 Jurusan TBP dalam mata diklat Hama dan Penyakit Ikan di SUPM N
Kotaagung?
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Pembatasan Masalah
Berbagai masalah yang timbul seperti yang terurai pada latar masalah di atas, maka kegiatan
penelitian dibatasi pada upaya meningkatkan efektifitas dan hasil belajar siswa dalam kerja kelompok
pada siswa kelas I TBP SUPM Negeri Kotaagung Semester 1 melalui penerapan cooperative learning
dengan strategi Student Team Achievement Divisions.
Rumusan Masalah
Perumusan Masalah, dapat dirumuskan sebagai berikut : Apakah penerapan metode Pembelajaran
Kooperatif (Cooperative Learning) Tipe “STAD” dapat meningkatkan efektifitas kerja kelompok
pembelajaran Hama dan Penyakit Ikan pada siswa kelas 1 Jurusan TBP di SUPM N Kotaagung ?
Apakah penerapan metode ini dapat meningkatkan hasil belajar (KKM Psikimotorik) siswa kelas 1
Jurusan TBP dalam mata diklat Hama dan Penyakit Ikan di SUPM N Kotaagung? Apakah penerapan
metode kerja kelompok dapat meningkatkan interaksi sosial dan kerjasama siswa kelas 1 Jurusan TBP
dalam mata diklat Hama dan Penyakit Ikan di SUPM N Kotaagung ?
Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini yaituL: Penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam
meningkatkan efektifitas kerja kelompok pada praktek mata pelajaran Hama dan Penyakit Ikan
Meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar melakukan kegiatan Hama dan Penyakit Ikan dengan
menerapkan pembelajaran kooperatif tipe STAD. Siswa dapat bekerja secara mandiri maupun
berkelompok, serta mampu mempertanggungjawabkan segala tugas individu maupun kelompok
Kajian Pustaka
Cooperative learning mengandung pengertian bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam
kegiatan cooperative learning, siswa secara individu mencari hasil yang menguntungkan bagi seluruh
kelompoknya. Jadi, belajar kooperatif adalah pemanfaatan kelompok kerja dalam pengajaran yang
memungkinkan siswa bekerja sama untuk memaksimalkan belajar individu dan belajar anggota
lainnya dalam kelompok tersebut. Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa cooperative learning
adalah suatu model pembelajaran yaitu siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil
secara kolaboratif dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Seperti yang disampaikan oleh
Isjoni (2007:12) bahwa cooperative learning merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa
sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Keberhasilan belajar dari
kelompok bergantung kepada kemampuan dan aktivitas anggota kelompok, baik secara individu
maupun secara kelompok.
Dalam model cooperative learning harus ada struktur dorongan dan tugas yang bersifat kooperatif,
sehingga memungkinkan terjadinya interaksi terbuka dan hubungan yang bersifat interpendensi
diantara anggota kelompok. Keberhasilan belajar menurut model belajar ini bukan semata-mata
ditentukan oleh kemampuan individu secara utuh, melainkan akan semakin baik apabila dilakukan
secara bersama-sama didalam kelompok belajar yang terstruktur dengan baik.
Model belajar cooperative learning merupakan suatu model pembelajaran yang membantu siswa
dalam mengembangkan pemahaman dan sikap sesuai dengan kehidupan nyata dimasyarakat. Dengan
bekerjasama diantara kelompok akan meningkatkan produktivitas dan perolehan belajar, serta
mendorong siswa dalam memecahkan berbagai masalah yang ditemui selama proses pembelajaran.
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Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2017 di SUPM N Kotaagung, yang beralamat di
Jalan Pantai Harapan, Desa Waygelang, Kecamatan Kotaagung Barat, Kabupaten Tanggamus.
Penelitian pada mata pelajaran Hama dan Penyakit Ikan kelas TBP 1.
Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan di SUPM Negeri Kotaagung, pada 35 orang siswa
kelas I jurusan Teknologi Budidaya Perikanan. Subyek penelitian kajian tindakan kelas ini adalah
siswa kelas I jurusan Budidaya Perikanan dengan pertimbangan bahwa sarana untuk pembelajaran
mata dilkat Hama dan Penyakit Ikan kurang memadai dari segi jumlah. Hal ini menimbulkan
ketidakefektifan proses belajar. Berdasarkan fakta tersebut jika pembelajaran dilakukan dengan
metode pembelajaran kooperatif kerja kelompok diharapkan dimasa mendatang siswa lebih terlibat
dalam proses pembelajaran.
Data dan Cara Pengumpulan
Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data tentang : proses pembelajaran praktek
Hama dan Penyakit Ikan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD, sikap siswa
terhadap Hama dan Penyakit Ikan, hasil belajar Hama dan Penyakit Ikan serta sarana untuk praktek
Hama dan Penyakit Ikan. Teknik pengambilan data berupa teknis tes dalam bentuk skor nilai dan non
tes dengan menggunakan observasi.
Data sekunder yang dibutuhkan adalah Rencana Pembelajaran yang digunakan. Sumber data utama
adalah siswa dan guru kelas I jurusan Budidaya Perikanan SUPM Negeri Kotaagung
Data dikumpulkan di setiap siklus yang dilaksanakan, sejak perencanaan, pelaksanaan hingga refleksi.
Data tentang sikap siswa terhadap Hama dan Penyakit Ikan diperoleh dari lembar pengamatan
menggunakan cek list, catatan lapangan, wawancara dengan siswa, data mengenai rancangan
pembelajaran diambil dari Rencana Pembelajaran yang dibuat guru serta melalui wawancara dengan
guru. Penelitian ini menggunakan analisis dan refleksi dalam setiap siklusnya data tes yang bersifat
kuantitatif diolah menggunakan deskriptif. Data kualitatif diklarifikasikan dengan data hasil observasi
dan format pengamatan lainnya. Fokus pengamatan tentang kerja kelompok, kegiatan guru dan siswa
selama pembelajaran praktek dan pengamatan perubahan hasil belajar (keterampilan) siswa.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penelitian tindakan kelas yang dilaksanakanini adalah dengan penerapan pembelajaran kooperatif tipe
STAD sebagai tindakan pada pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Hama dan Penyakit Ikan
kelas TBP 1 yang dimulai dengan tahap penyajian materi, guru menyampaikan tujuan
pembelajaran, dan pada apersepsi guru menggunakan media ikan dan dikaitkan kehidupan sehari-hari
siswa dalam menunjukkan materi pembelajaran, sehingga siswa antusias memperhatikan penjelasan
guru. Berikutnya guru mempresentasikan materi dan melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai
materi yang sedang dipresentasikan serta menghubungkannya dengan apersepsi yang telah dilakukan,
sementara siswa antusias melakukan tanya jawab dan memperhatikan penjelasan guru sehingga siswa
lebih memahami materi. Dalam pembelajaran siswa dapat dikondisikan dengan baik, sehingga guru
dapat menyampaikan materi dengan baik dan memberikan motivasi kepada siswa secara menyeluruh.
Pada tahap kegiatan kelompok, guru sebagai fasilitator membantu siswa berkelompok sesuai
kelompok masing-masing, dan membagikan media belajar untuk dipelajari dan didiskusikan tiap
kelompok, serta menjelaskan tugas siswa. Siswa aktif dalam kegiatan kelompok sesuai tugas mereka,
dan tutor sebaya melakukan peranannya dengan baik, guru telah memonitor jalannya diskusi dengan
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mengamati cara diskusi dan pelaksanaan tutor sebaya secara menyeluruh dan memberikan motivasi
pada semua kelompok. Guru maupun siswa sudah dapat memahami pembelajaran tipe STAD ini,
sehingga suasana pembelajaran lebih kondusif, siswa lebih aktif, peran tutor sebaya cukup maksimal,
dan waktu yang diguanakan lebih efektif.
Pada tahap kuis individu, guru memberikan lembar kuis individu kepada tiap siswa untuk
dikerjakan secara mandiri dan siswa antusias mengerjakan kuis dan ingin mengetahui hasil diskusi.
Selanjutnya, guru bersama siswa dan dibantu kolaborator mengkonfirmasi hasil kuis dengan
mencocokkan kuis. Dan meluruskan hal-hal yang perlu dengan siswa tentang soal pada kuis. Tahap
perhitungan skor individu/rekognisi tim, guru merekognisi skor individu secara langsung bersama
siswa. Begitu juga pada tahap penghargaan kelompok/reward, guru langsung memberikan reward
pada tiap kelompok terbaik sesuai skor. Pelaksanaan pembelajaran tersebut sesuai dengan tahapan
pembelajaran kooperatif tipe STAD Slavin (Slavin, 1995) dalam (Isjoni, 2009: 51), yang
meliputi:Tahap Penyajian Materi, guru memulai dengan menyampaikan tujuan pelajaran yang ingin
dicapai pada pembelajaran tersebut dan memotivasi siswa untuk belajar. Dilanjutkan dengan
memberikan apersepsi dengan tujuan mengingatkan siswa kembali terhadap materi prasyarat yang
telah dipelajari, agar siswa dapat menghubungkan materi yang akan disajikan dengan pengetahuan
yang telah dimiliki.
Tahap kegiatan kelompok, Selama kegiatan kelompok, guru bertindak sebagai fasilitator dan
memonitor setiap kegiatan kelompok. Siswa mengerjakan tugas secara mandiri atau berpasangan,
kemudian saling mencocokan jawaban dan saling memeriksa ketepatan jawaban dengan teman
sekelompok. Jika ada anggota yang kurang memahami maka teman sekelompoknya bertanggung
jawab untuk menjelaskan sebelum meminta bantuan kepada guru. Tahap tes individual, setiap akhir
pembelajaran suatu pokok bahasan dilakukan tes secara mandiri untuk mengetahui tingkat
pemahaman dan kemajuan belajar individu. Setiap siswa tidak diijinkan untuk saling membantu satu
sama lain selama mengerjakan tes. Setiap siswa bertanggung jawab secara individual untuk
mengerjakan materi tes. Tahap perhitungan skor perkembangan individu, nilai perkembangan
individu bertujuan untuk memberi kesempatan setiap kelompok untuk meraih prestasi maksimal dan
melakukan yang terbaik bagi dirinya berdasarkan prestasi sebelumnya (nilai awal). Pada tahap
penghargaan kelompok, setelah melakukan tes dan perhitungan nilai perkembangan individu
dilakukan perhitungan dengan cara menjumlahkan nilai individu setiap anggota kelompok dibagi
dengan jumlah anggota.
Persentase ketuntasan belajar dari 71,43% meningkat menjadi 82,85% pada siklus 1, dan meningkat
lagi menjadi 94,28% pada siklus 2. Berdasarkan grafik persentase ketuntasan pada siklus 2, diketahui
bahwa tindakan yang diterapkan pada pelaksanaan penelitian tindakan kelas tersebut sudah berhasil
sesuai dengan indikator keberhasilan.
Simpulan dan Saran
Simpulan
Simpulan penelitian ini yaitu: penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan
hasil belajar siswa pada praktek mata pelajaran Hama dan Penyakit Ikan, ketuntasan belajar pada awal
pembelajaran 71,43% meningkat menjadi 82,85% pada siklus 1, dan meningkat lagi menjadi 94,28%
pada siklus 2 Penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan efektifitas kerja
kelompok pada praktek mata pelajaran Hama dan Penyakit Ikan Keaktifan siswa meningkat dalam
belajar melakukan identifikasi Hama dan Penyakit Ikan dengan menerapkan pembelajaran kooperatif
tipe STAD
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Saran
Saran dalam penelitian ini yaitu: perlu ditambahkan waktu bagi siswa untuk membaca modul sebelum
melaksanakan pembelajaran. Hendaknya fasilitas praktek dilengkapi sehingga siswa dapat
melaksanakan praktek tanpa kendala. Terdapat indikasi beberapa siswa tidak disiplin belajar, untuk
itu perlu dilaksanakan pendidikan berkarakter.
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INCREASING MOTIVATION TO LEARN DRUGS HAZARDS
SERVICES AND THEIR IMPACT USING THE GOOGLE CLASSROOM
APPLICATION IN CLASS XI MIPA 2 SMA NEGERI 8
BANDAR LAMPUNG SEMESTER 1 ACADEMIC YEAR 2020/2021
PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR LAYANAN BAHAYA
NARKOBA DAN DAMPAKNYA MENGGUNAKAN APLIKASI
GOOGLE CLASSROOM PADA SISWA KELAS XI MIPA 2
SMA NEGERI 8 BANDAR LAMPUNG SEMESTER 1
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
*Mukhtar
ABSTRACT
This study aims to increase students' learning motivation through the Google Classroom application on the
dangers of drugs and their impact in class XI MIPA 2 SMA Negeri 8 Bandar Lampung. The research subjects
were students of class XI MIPA 2 SMA Negeri 8 Bandar Lampung, totaling 36 students. The indicator of the
success of this research is indicated by the increase in students' motivation to learn in the dangers of drugs and
the impact reaches a percentage of 85%. The results of the study indicate that the teaching and learning process
by applying the google classroom application can increase students' learning motivation in drug service and its
impact. This is evidenced by the increase in students' learning motivation before and after the action was
implemented from 33.33% or 12 students in the initial study to 66.67% or 24 students, and at the end of the
second cycle to 91.67% or 33 students. From the explanation above, it can be concluded that through the
Google Classroom application it can increase the learning motivation of class XI MIPA 2 students at SMA
Negeri 8 Bandar Lampung on the dangers of drugs and their effects.
Key Word: Google Classroom, Motivation, Learning

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui aplikasi Google Classroom pada
layanan bahaya narkoba dan dampaknya di kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Subjek
penelitian adalah siswa kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 8 Bandar Lampung yang berjumlah 36 siswa. Indikator
keberhasilan penelitian ini ditandai dengan meningkatnya motivasi belajar siswa dalam layanan bahaya narkoba
dan dampaknya mencapai presentase 85%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses belajar mengajar dengan
menerapkan aplikasi google classroom dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam layanan bahaya
narkoba dan dampaknya. Hal ini terbukti dengan peningkatan motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah
dilaksanakan tindakan dari dari 33,33% atau 12 siswa pada studi awal menjadi, 66,67% atau 24 siswa, dan pada
akhir siklus kedua menjadi 91,67% atau 33 siswa. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa melalui
aplikasi Google Classroom dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 8 Bandar
Lampung pada layanan bahaya narkoba dan dampaknya.
Kata Kunci : Google Classroom, Motivasi, Belajar

Latar Belakang Masalah
Covid 19 saat ini menjadi pandemi yang serius di seluruh penjuru dunia. Pencegahan meluasnya virus
corona kini telah menjadi prioritas utama di berbagai negara, termasuk Indonesia. Segala kegiatan
yang mengundang kerumunan, keramaian dan interaksi secara langsung sudah mulai diblokade oleh
pemerintah, tidak terkecuali kegiatan belajar mengajar. Pandemi Covid-19 memaksa kebijakan social
distancing atau di Indonesia lebih dikenalkan sebagai physical distancing (menjaga jarak fisik) untuk
meminimalkan persebaran Covid-19. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI merespon dengan
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kebijakan belajar dari rumah, melalui pembelajaran daring. Padahal, interaksi guru dan siswa dalam
proses pembelajaran sangatlah penting hal ini bertujuan untuk mengetahui kemajuan proses belajar
siswa. Dengan adanya proses pembelajaran daring, maka guru harus benar benar memperhatikan
belajar siswa yang dilakukan secara online. Hal ini menjadi PR serius untuk guru BK dan BP agar
tetap memotivasi anak didik untuk tetap belajar di rumah dalam masa pandemi. Fenomena ini menjadi
benar-benar menjadi tantangan baru, baik bagi guru, siswa maupun orangtua. Dari segi guru dituntut
untuk bagaimana menerapkan strategi pembelajaran dengan mengoptimalkan aplikasi belajar online
tersebut, sedangkan dari segi siswa dituntut bagaimana agar bisa beradaptasi dengan pembelajaran
sistem daring yang benar-benar baru bagi mereka.
Dalam pembelajaran daring, siswa harus memiliki tanggungjawab personal dalam belajar, dapat
mengontrol sikapya dalam belajar, menyesaikan tugas-tugas melalui daring dan mengoptimalkan
gadget yang dimiliki sebagai sumber belajar. Hal inilah yang disebut sebagai self regulated learning.
Self regulated learning dapat diartikan sebagai dorongan bagi individu untuk mengelola
pembelajarannya sendiri, bagaimana ia dapat memenajemen waktu di rumah, mengatasi hambatan
belajar daringnya dan menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Namun tidak semua siswa memiliki self
regulated learning yang baik. Beberapa diantaranya mengalami hambatan dalam pembelajaran
daring. Beberapa diantaranya lagi mengalami kebosanan tinggal di rumah.
Pelaksanaan kegiatan layanan BK khususnya materi bahaya narkoba dan dampaknya di kelas XI
MIPA 2 SMA Negeri 8 Bandar Lampung masih belum sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal
yang telah ditentukan. Dari 35 siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran hanya terdapat 10 siswa
atau 28,57% yang dinyatakan tuntas berdasarkan penilaian motivasi belajarnya. Layanan BK
khususnya materi bahaya narkoba dan dampaknya menjadi sangat penting mengingat perkembangan
teknologi dan komunikasi yang begitu cepat dan dapat berimbas buruk pada siswa kelas XI MIPA 2
SMA Negeri 8 Bandar Lampung.
Salah satu faktor yang sering dianggap menurunkan motivasi siswa remaja untuk belajar adalah
model, metode aplikasi dan materi pelajaran itu sendiri dan guru yang menyampaikan materi
pelajaran itu. Model, metode, aplikasi dan materi ateri pelajaran sering dikeluhkan oleh para siswa
sebagai membosankan, terlalu sulit, tidak ada manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari, terlalu banyak
bahannya untuk waktu yang terbatas, dan sebagainya, apalagi di dalam situasi pandemi seperti
sekarang ini di mana semua aktivitas dan kegiatan pembelajaran dilaksanakan dari rumah secara
mandiri (Sarwono, 2020:151). Motivasi sebagai faktor inner (batin) berfungsi menimbulkan,
mendasari, mengarahkan perbuatan belajar. Motivasi dapat menentukan baik tidaknya dalam
mencapai tujuan sehingga semakin besar motivasinya akan semakin besar kesuksesan belajarnya.
Seseorang yang kuat motivasinya akan giat berusaha, sebaliknya jika motivasinya lemah akan acuh
tak acuh, mudah putus asa, perhatiannya tidak tertuju pada pelajaran, suka mengganggu, sering
meninggalkan pelajaran akibatnya banyak mengalami kesulitan belajar (Ahmadi, 2014: 83).
Salah satu metode pembelajaran online yang saat ini sedang berkembang dan mulai digunakan adalah
Google classroom. Google classroom adalah aplikasi khusus yang digunakan untuk pembelajaran
online yang dapat dilakukan dari jarak jauh sehingga memudahkan guru untuk membuat,
mengelompokkan dan membagikan tugas selain itu guru dan siswa bisa setiap saat melakukan
kegiatan pembelajaran melalui kelas online Google classroom dan siswa nantinya juga dapat belajar,
menyimak, membaca dan mengirim tugas dari jarak jauh. Dalam proses pembelajaran melalui Google
classroom siswa diberi materi sehingga siswa langsung dapat memahami materi yang disampaikan
guru melalui Google classroom tersebut. Selain itu siswa juga diberi penugasan oleh guru dan
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mengirimkan hasil laporannya ke Google classroom. Google classroom menjadi salah satu alternatif
untuk memberikan materi dan soal-soal tanpa menggunakan media cetak.
Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian sebagaimana latar belakang masalah di atas, peneliti meminta bantuan supervisor,
kepala sekolah dan teman sejawat untuk membantu mengidentifikasi kekurangan dari pembelajaran
yang dilaksanakan. Dari hasil diskusi terungkap beberapa masalah yang terjadi dalam pembelajaran,
yaitu : Rendahnya motivasi belajar siswa terhadap materi layanan bahaya narkoba dan dampaknya
karena proses pembelajaran tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka, sehingga harus dilaksanakan
secara jarak jauh (daring) Aplikasi pembelajaran daring yang diterapkan masih mempunyai beberapa
kekurangan, yaitu kurang adanya interaksi langsung antara guru dengan peserta didik sehingga
diperlukan penerapan aplikasi pembelajaran daring yang dapat meningkatkan interaksi langsung
antara guru dengan peserta didik.
Rumusan Masalah
Dari uraian sebagaimana latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalahnya adalah:
Bagaimana proses pelaksanaan layanan BK materi bahaya narkoba dan dampaknya pada siswa kelas
XI MIPA 2 SMA Negeri Bandar Lampung Semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021 melalui aplikasi
Google classroom? Bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 8
Bandar Lampung Semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021 pada layanan BK materi bahaya narkoba
dan dampaknya melalui aplikasi Google classroom?
Tujuan Penelitian
Tujuan pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, peneliti jabarkan sebagai berikut : Mendeskripsikan
proses pelaksanaan layanan BK materi bahaya narkoba dan dampaknya pada kelas XI MIPA 2 SMA
Negeri 8 Bandar Lampung Semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021 melalui melalui aplikasi Google
classroom. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 8 Bandar
Lampung Semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021 dalam layanan BK materi bahaya narkoba dan
dampaknya melalui melalui aplikasi Google classroom.
Kajian Pustaka
Pendidikan pada umumnya selalu berintikan bimbingan. Sebab pendidikan bertujuan agar anak didik
menjadi kreatif, produktif, dan mandiri. Artinya pendidikan berupaya untuk mengembangkan
individu. Segala aspek diri anak didik harus dikembangkan seperti intelektual, moral, social, kognitif,
dan emosional. Bimbingan dan konseling adalah upaya untuk membantu perkembangan aspek-aspek
tersebut menjadi optimal, harmonis, dan wajar. Chiskolm (dalam Prayitno dan Erman Amti, 2014:94)
mengatakan bahwa bimbingan membantu setiap individu untuk lebih mengenali berbagai macam
informasi tentang dirinya sendiri.
Berbeda dengan pendapat Smith (dalam Prayitno dan Erman Amti, 2014:94) yang mengatakan
bahwa: “Bimbingan sebagai proses layanan yang diberikan kepada individu-individu guna membantu
mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan keterampilan yang diperlukan dalam membuat
pilihan-pilihan, rencana rencana, dan interprestasi-interprestasi yang diperlukan untuk menyesuaikan
diri yang baik.”
Kerangka Berpikir
Dengan berpijak pada berbagai persoalan yang muncul dalam kegiatan layanan BK di sekolah, maka
kemampuan guru dalam memilih model pembelajaran yang tepat akan sangat penting untuk
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diperhatikan. Dengan pemilihan model pembelajaran yang relevan dengan jenis mata pelajaran yang
mengadung ketiga ranah kemampuan siswa (koginitif, afektif, dan psikomotorik), akan menjadi kunci
kesuksesan terhadap belajar yang akan diperoleh siswa.
Pada awal tahun 2020, Indonesia digemparkan dengan adanya kasus mematikan yang dikenal dengan
COVID-19. Penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin hari semakin bertambah dan menyebar ke
beberapa kota lainnya sehingga dapat menewaskan ribuan warga. Dengan adanya penyebaran COVID
19 di Indonesia maka pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak keluar rumah dan
melakukan social distancing. Salah satunya dengan mengubah pembelajaran langsung di sekolah
menjadi pembelajaran jarak jauh yang di lakukan secara daring atau online untuk sementara waktu.
Hal demikianlah membuat siswa dan guru melakukan pembelajaran secara jarak jauh melalui
jaringan, untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menghasilkan proses belajar mengajar yang
sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah diharapakan di tengah pademik COVID-19 ini maka
guru dapat melakukan pembelajaran daring melalui Google classroom.
Hipotesis Tindakan
Dengan mempertimbangkan pendapat di atas, maka hipotesis tindakan adalah sebagai berikut Diduga
penerapan aplikasi Google classroom dalam layanan BK dapat meningkatkan proses layanan dan
motivasi belajar siswa kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 8 Bnadar Lampung Semester 1 Tahun Pelajaran
2020/2021 terhadap materi layanan bahaya narkoba dan dampaknya.
Metode Penelitian
Penelitian ini penulis mengambil lokasi di kelas XI MIPA 2 SMAN 8 Bandar Lampung pada semester
1 tahun pelajaran 2020/2021. Penulis mengambil lokasi atau tempat ini dengan pertimbangan bekerja
pada sekolah tersebut, sehingga memudahkan dalam mencari data, peluang waktu yang luas dan
subjek penelitian yang sangat sesuai dengan profesi penulis. Waktu yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan kegiatan penelitina ini adalah 3 bulan, yaitu dari bulan September 2020 sampai
November 2020 dengan perhitungan waktu kurang lebih 12 minggu. Secara lebih rinci sebagaimana
dijelaskan pada bagian lampiran 2 tentang Jurnal Penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Arikunto (2019:130-131) menyatakan bahwa penelitian tindakan
kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja di munculkan, dan terjadi dalam
sebuah kelas. Proses ini didasarkan atas konsep pokok bahwa penelitian tindakan ini terdiri dari empat
komponen pokok yang juga menunjukkan langkah, yaitu : perencanaan (planning), tindakan (acting),
pengamatan (observasi), refleksi (reflecting).
PTK merupakan kegiatan perbaikan pembelajaran yang terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yang
saling berkaitan dan berdaur atau siklus dengan empat langkah utama yaitu perencanaan tindakan,
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Tahapan PTK di sini sebenarnya merupakan reflektif
guru pada permasalahan yang dihadapi dalam kelasnya. Dari sinilah penelitian tindakan kelas akan
dilakukan. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI MIPA 2 SMAN 8 Bandar
Lampung Tahun Pelajaran 2020/2021 dengan jumlah siswa sebanyak 36 siswa terdiri dari siswa lakilaki 14 siswa dan perempuan 22 siswa. Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini
dilaksanakan dalam siklus I sampai siklus ke-n. Tiap siklus dilaksanakan sesuai dengan refleksi dari
siklus sebelumnya. Prosedur pelaksanaan dalam tahap ini meliputi (1) Perencanaan (2) Pelaksanaan
(3) Pengamatan (4) Refleksi.
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Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penelitian yang dilakukan ini adalah Penelitian Tindakan Kelas Bimbingan dan Konseling (PTKBK),
yang juga dikenal dengan istilah Classroom Action Research. PTK merupakan salah satu penilitian
yang cocok dilakukan oleh sesiswa guru, karena penelitian ini difokuskan pada permasalahan
pembelajaran yang timbul di dalam kelas guna memperbaiki pembelajaran dan meningkatkan proses
belajar mengajar yang lebih efektif. Data hasil penelitian yang akan dipaparkan merupakan data hasil
rekaman tentang beberapa hal yang menyangkut pelaksanaan selama tindakan berlangsung, yaitu
peningkatan motivasi belajar pada layanan BK materi bahaya narkoba dan dampaknya melalui
aplikasi Google classroom pada siswa kelas XI MIPA 2 SMAN 8 Bandar Lampung Semester 1
Tahun Pelajaran 2020/2021. Penelitian tindakan kelas melalui Google classroom di kelas XI MIPA 2
SMAN 8 Bandar Lampung dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu:
1) Refleksi awal, 2) Perencanaan, 3) Pelaksanaan, 4) Observasi.
Hasil Penelitian
Hasil penelitian menyatakan bahwa aplikasi Google Classroom sebagai media pembelajaran dalam
meningkatkan motivasi belajar siswa dan sangat berpengaruh positif. Media pembelajaran mempunyai
peran yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya media, diharapkan proses
belajar mengajar akan semakin dirasakan manfaatnya. Hal ini sejalan dengan pendapat teori Hamalik
(dalam Arsyad, Azhar, 2011:15) yaitu: Pemakaian aplikasi Google Classroom dalam proses belajar
mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan
rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa.
Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu
keefektifan proses kegiatan belajar dan penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Selain
meningkatkan motivasi belajar siswa, aplikasi Google Classroom juga dapat membantu siswa
meningkatkan pemahaman, penyajian data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran
data dan memadatkan informasi sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien.
Hasil observasi pada pelaksanaan kegiatan perbaikan layanan menunjukkan hasil yang positif, dan
dibuktikan dengan adanya peningkatan motivasi siswa pada setiap siklusnya. Secara rinci penjelasan
mengenai peningkatan motivasi siswa dalam proses perbaikan layanan sebagaimana tabel di bawah
ini :
Tabel Rekapitulasi Peningkatan Motivasi Siswa pada Siklus I dan Siklus II

No

Siklus

1

Ketuntasan
Tuntas

%

Belum Tuntas

%

Awal

12

33,33

24

66,66

2

Siklus I

24

66,66

12

33,34

3

Siklus II

33

91,67

3

8,33

Ket

Dari penjelasan sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas dapat diperoleh keterangan bahwa pada
studi awal, siswa yang menunjukkan peningkatan motivasi siswa sebanyak 12 siswa atau 33,33%.
Pada siklus I, siswa yang menunjukkan peningkatan motivasi siswa sebanyak 24 siswa atau 66,66%,
dan pada siklus II, siswa yang menunjukkan peningkatan motivasi siswa sebanyak 33 siswa atau
91,67%.
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Pandemi Covid-19 telah melumpuhkan aktivitas manusia di berbagai sektor, salah satunya pendidikan
di Indonesia. Lembaga pendidikan diinstruksikan oleh pemerintah wajib belajar dari rumah. Meski
demikian, siswa harus tetap mendapatkan layanan bimbingan dan konseling dengan sebaik-baiknya.
Dalam pelaksanaan pembelajaran atau layanan BK di masa pandemi Covid 19 seperti sekarang ini
diperlukan inovasi-inovasi yang bersifat kekinian salah satunya adalah pembelajaran e-learning.
Elearning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan media elektronik sebagai alat untuk
membantu kegiatan pembelajaran (Daryanto, 2016;186). Dengan kebutuhan teknologi itulah,
tantangan bagi sesiswa guru agar dapat memanfaatkan teknologi sesuai kebutuhan para paserta
didiknya.
Aplikasi Google classroom merupakan salah satu inovasi dalam Layanan BK. Perkembangan zaman
yang semakin pesat menuntut untuk selalu berinovasi dalam layanan. Paradigma baru yang
menghendaki adanya inovasi, salah satu wujudnya adalah inovasi yang dilakukan guru dalam kegiatan
layanan di kelas virtual. Praktik penggunaan aplikasi Google classroom dapat menjadi program
pendidikan yang mendorong kompetensi, tanggung jawab, dan partisipasi siswa, dan memberanikan
diri siswa untuk berperanserta dalam kegiatan antarsiswa, antarsekolah, dan antaranggota masyarakat.
Siswa diberdayakan agar mau dan mampu berbuat untuk memperkaya pengalaman belajarnya. Hal ini
dilakukan dengan meningkatkan interaksi dengan lingkungan sehingga mampu membangun
pemahaman dan pengetahuannya terhadap dunia sekitarnya. Dalam layanan dengan menerapkan
aplikasi Google classroom menghendaki keaktifan dari guru dan siswa. Guru tidak lagi hanya
bertugas memberikan informasi kepada siswa tetapi tugas guru diharapkan dapat memotivasi siswa
untuk mencari informasi baru di luar kelas sekolah. Siswa harus mencari informasi sendiri sesuai
dengan materi yang dipelajari. Guru di sini bertugas memberikan bimbingan dan rambu-rambu yang
harus dilaksanakan siswa dalam upaya mencari informasi di luar kelas dan upaya mencari solusi dari
permasalahan. Siswa harus belajar mencari informasi sendiri guna memperoleh pengalaman belajar
melalui interaksi dengan lingkungan. Hal ini menunjukkan siswa harus aktif dalam setiap kegiatan
layanan. Melalui penggunaan aplikasi Google classroom, siswa secara langsung terlatih untuk aktif
dikarenakan setiap tahap dalam layanan menuntut siswa untuk selalu aktif seperti aktif bertanya,
berpendapat, mencari informasi, memecahkan masalah, mempresentasi, dan bekerja sama.
Langkah Layanan BK dengan menerapkan aplikasi Google classroom memberi pemahaman kepada
siswa bahwa sumber belajar tidak hanya bersumber dari guru. Siswa menggunakan berbagai sumber
belajar berupa media cetak dan media elektronik. Siswa berlatih memadukan antara konsep yang
diperoleh dari penjelasan guru dan dari berbagai sumber belajar lain, serta membuat suatu solusi dari
permasalahan yang berkaitan dengan konsep yang telah dipelajarinya, dengan mempertimbangkan
nilai nilai yang ada di masyarakat. Layanan BK menggunakan aplikasi Google classroom seperti di
atas akan membangun bermacam macam kemampuan siswa. Artinya, upaya siswa untuk belajar,
bereksplorasi, berkolaborasi, mengadakan observasi, dan menilai diri sendiri dalam refleksi akan
mendorong siswa membangun pengetahuannya sendiri.
Bimbingan dan konseling adalah suatu proses bantuan yang diberikan kepada siswa secara sistematis,
terencana agar dapat mengelola kehidupannya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri,
membuat keputusan sendiri dan menanggung konsekuensi dari pilihan atau keputusan hidup yang
telah dibuatnya (Mohammad Nursalim, 2015). Sebelum masa pandemi Covid-19, kegiatan bimbingan
di sekolah dilakukan dengan tatap muka dengan siswa. Dalam media Google classroom layanan bisa
bergabung lewat kelas yang disiapkan oleh guru BK untuk kegiatan layanan bimbingan baik individu
maupun kelompok.
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Pentingnya media Google classroom dalam pembelajaran jarak jauh ini digunakan, adalah sebagai
salah satu alternatif media layanan bimbingan yang efektif dan efisien dengan siswa dari rumah.
Efektif dapat digunakan sebagai media layanan bimbingan kepada siswa selama masa pandemi Covid19 ini. Sedangkan dari sisi efesiensi, waktu yang digunakan siswa lebih cepat, praktis dapat secara
langsung pada masa sebelum pandemi Covid-19. Dengan adanya media yang mampu memberikan
kontribusi yang lebih baik secara Daring,maka pastinya lebih kreatif dan unggul. Di samping itu
kerahasiaan masalah siswa yang ditulis dalam Google classroom lebih terjaga kerahasiaannya.
Penggunaan Layanan BK dengan aplikasi Google classroom seperti yang telah peneliti lakukan,
terbukti mampu mendorong siswa untuk selalu aktif dalam melaksanakan setiap proses layanan yang
di dalamnya dimuat nilai-nilai demokrasi. Selain dilihat dari segi proses yaitu keaktifan siswa
meningkat, melalui penggunaan aplikasi Google classroom siswa juga menghasilkan hasil kerja
kelompok yang dikumpulkan menjadi satu portofolio dokumentasi.
Motivasi belajar siswa yang tercermin dari hasil kerja/produk dapat dilihat dari sumber informasi
yang diperoleh siswa yang dituangkan ke dalam lembar kerja siswa yang dikerjakan oleh siswa.
Semakin termotivasi siswa, maka hasil kerja siswa yang dihasilkan semakin baik dan berisi. Meskipun
penelitian tindakan dilaksanakan belum sempurna dan sebagian belum sesuai rancangan, tetapi hasil
penilaian di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan aplikasi Google classroom pada Layanan BK
siswa kelas XI MIPA 2SMAN 8 Bandar Lampung telah menggunakan langkah-langkah dan prinsip
layanan, yaitu empat pilar pendidikan di mana dalam proses layanan siswa diusahakan untuk mampu
membangun pemahaman dan pengetahuannya terhadap dunia sekitarnya (learning to know),
meningkatkan interksi dengan lingkungan (learning to do), pengetahuan dan kepercayaan dirinya
dibangun dari hasil interaksi dengan lingkungan (learning to be), dan interaksi dengan berbagai
individu akan membentuk kepribadian untuk memahami kemajemukan serta melahirkan sikap positif
pada keanekaragaman (learning to live together). (Dasim Budimansyah, 2012: 4)
Siswa telah mempunyai pengetahuan awal yang kemudian dibangun dengan pengetahuan baru yang ia
peroleh dari berinteraksi dengan lingkungan, seperti pandangan teori konstruktifisme. Oleh karena itu,
dalam proses layanan guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi seluas-luasnya
dengan lingkungan. Manfaat yang diperoleh adalah siswa mendapat banyak pengetahuan dari
lingkungan di luar kelas.
Guru dalam proses layanan juga menerapkan democratic teaching, yaitu suatu usaha untuk
menjadikan sekolah sebagai pusat kehidupan demokrasi melalui layanan yang dimuati dengan nilainilai demokrasi. Kegiatan tersebut tampak pada proses layanan, guru senantiasa menghargai terhadap
kemampuan siswa, tidak membeda-bedakan, menjunjung keadilan, siswa diberi kesempatan seluasluasnya untuk mengembangkan kemampuannya, saling menghargai, patuh pada keputusan bersama
dan saling terbuka.
Proses Layanan BK dengan menerapkan aplikasi Google classroom yang telah dilaksanakan ini sudah
merupakan inovasi yang dilakukan dalam sistem layanan. Sebelumnya guru belum pernah
menerapkan model ini sehingga merupakan hal baru yang dapat memperkaya pengalaman dan
pengetahuan baik siswa maupun guru.
Penggunaan aplikasi Google classroom dalam layanan BK di kelas XI MIPA 2 SMAN 8 Bandar
Lampung secara umum dapat meningkatkan motivasi siswa. Untuk mengetahui hasil motivasi siswa
dapat dilihat dari skor observasi yang diperoleh siswa. Dari hasil analisis data terhadap pelaksanaan
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kegiatan penelitian dapat dijelaskan bahwa penggunaan aplikasi Google classroom terbukti efektif
dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan
motivasi belajar dari 33,33% atau 12 siswa pada studi awal menjadi, 66,66% atau 26 siswa, dan pada
akhir siklus kedua menjadi 91,67% atau semua siswa menyatakan termotivasi pada pelaksanaan
proses layanan.
Dengan meningkatnya motivasi siswa sebelum diberi tindakan dan sesudah diberi tindakan pada
proses Layanan BK siklus 1 dan 2, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan aplikasi Google
classroom dapat meningkatkan motivasi siswa dalam Layanan BK pada siswa kelas XI MIPA 2
SMAN 8 Bandar Lampung .
Berdasarkan data-data hasil pelaksanaan perbaikan layanan sebagaimana diuraikan di atas berupa data
hasil tes formatif siklus I, tes formatif siklus II dan data hasil observasi siklus I dan II maka dapat
disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Google classroom dapat meningkatkan motivasi siswa pada
Layanan BK materi bahaya narkoba dan dampaknya di kelas XI MIPA 2 SMAN 8 Bandar Lampung
Semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021.
Simpulan dan Saran
Simpulan
Didasarkan temuan dan hasil yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Proses layanan
BK dengan menggunakan aplikasi google classroom berlangsung sangat kondusif dan interaktif.
Siswa tampak senang belajar. Hal ini tampak dari kesungguhan siswa dalam melaksanakan tugas yang
diberikan guru. Penggunaan Google classroom secara efektif dan efisien yang sesuai dengan tujuan
pembelajaran akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik, proses belajar siswa
menjadi lebih interaktif dan kondusif, motivasi belajar siswa dapat ditingkatkan, dan proses belajar
dapat terjadi dimana saja dan kapan saja sehingga siswa dapat meningkatkan kualitas belajar dengan
baik. Penerapan aplikasi google classroom pada layanan BK materi bahaya narkoba dan dampaknya
ternyata mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, hal ini dibuktikan dengan peningkatan
motivasi belajar siswa dari 33,33% atau 12 siswa pada studi awal menjadi, 66,66% atau 24 siswa, dan
pada akhir siklus kedua menjadi 91,67% atau 33 siswa dari jumlah seluruh siswa sebanyak 36 siswa.
Saran
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti sebagai
berikut. Bagi Siswa, ikut aktif selama proses pembelajaran di kelas. siswa bekerja sama dalam
kelompok-kelompok belajar sehingga mengasah keterampilan sosialnya. Siswa mengalami sendiri
dan terlibat langsung cara memperoleh pengetahuan dan pengalaman belajar sendiri. Nilai-nilai
tanggung jawab tertanam dalam diri siswa selama proses pembelajaran, sehingga dapat membekali
diri untuk menjadi warga negara yang baik sesuai dengan tujuan umum layanan BK. Bagi Guru: guru
dapat menerapkan aplikasi google classroom sebagai model pembelajaran alternatif dalam
menyampaikan materi layanan BK untuk siswa kelas XI MIPA 2 SMAN 8 Bandar Lampung; Guru
harus lebih aktif dalam mengembangkan variasi model pembelajaran agar suasana belajar lebih
menyenangkan dengan selalu megutamakan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Guru dalam
melaksanakan proses pembelajaran khususnya pada layanan BK sebaiknya disertai penanaman nilai
demokratis, tanggung jawab, dan lain-lain.

│

Vol. 7 │

No.4 │

APRIL 2022 │ ISSN : 2527-4988 │

95

ISSN : 2527-4988
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab. 2014. Psikologi Suatu Pengantar. Jakarta: Prenada
Media
Aguinis, Herman. 2014. Performance Management. United States of America: Pearson.
Ahmadi, Abu & Rohani, Ahmad. 2014. Pengelolaan Pengajaran. Jakarta : PTRineka Cipta.
Alisuf Sabri. 2018. Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
Anti, Erman dan Prayitno. 2014. Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Arikunto, S. 2019. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka cipta.
Arsyad, Azhar. 2011. Media Pembelajaran. Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada
Basyruddin, Usman, M. 1995. Media Pembelajaran. Jakarta: Rineka CiptaUU
Budimansyah, Dasim. 2012. Model Pembelajaran dan Penilaian Berbasis Portofolio. Bandung :
PT Genesindo.
Daradjat, Zakiah, dkk. 2015. Metodik Khusus Pengajaran, Jakarta: Bumi Aksara. Cet. I.
Daryanto. 2016. Media Pembelajaran. Yogyakarta: Gava Media
Hajar, Ibnu, 2018. Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan, Jakarta : Gramedia Pustaka.
Iftakhar, Shampa. 2016. Google Classroom: What Works and How?. Journal of Educationand Social
Sciences, 3 feb, 12-18.
Iskandar, dkk. 2020. Aplikasi Pembelajaran TIK. Yayasan Kita Menulis.
J. Moleong, Lexy. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya; Bandung.
Kartadinata Sunaryo. 2018. Bimbingan di Sekolah. Bandung: CV. Maulana.
Makmum, Abin Syamsuddin. 2012. Psikologi Kependidikan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
Nana Syaodih Sukmadinata, 2005, Landasan Psikologi Proses Pendidikan,. Bandung: PT Rosda
Karya.
Nasution. 1998. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Tarsito.
Nursalim, Mochamad. 2015. Pengembangan Profesi Bimbingan & Konseling. Jakarta: Erlangga.

*
Mukhtar, S.Pd
Guru BK SMAN 8 Bandar Lampung Provinsi Lampung
***********

│

Vol. 7 │

No.4 │

APRIL 2022 │ ISSN : 2527-4988 │

96

ISSN : 2527-4988

Acuan Penulisan
___________________________________________________________
1. Naskah belum pernah dimuat/diterbitkan di jurnal lain.
2. Naskah diformat dalam bentuk spasi 2 (Double) kertas A4 (20 mm X 297 mm) dengan
betas tepi (margin) 2 cm untuk setiap tepi. Naskah ditulis dengan rata kirikanan (justified). Naskah diketik menggunakan jenis huruf Times New Roman
(font size: 12), berjumlah 10 sampai dengan 15 halaman.
3. 1 Judul, abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa
Indonesia dengan maksimal 150 kata yang secara singkat memberikan gambaran
aspek penting dan simpulan /hasil pokok dari naskah tersebut. Kata kunci
minimal 5 kata dan maksimum 9 kata.
4. Naskah dikirim ke alamat redaksi dalam ketikan disertai soft copynya dalam
CD/DVD

atau

dikirim

melalui

rumahguruuuu@Icloud.com).

Pada

email

halaman

(rumahguruuu@yahoo.co.id

pertama,

harap

atau

dicantumkan

nama

penulis, lembaga dan alamat lembaga penulis, dan alamat email penulis.
5. Naskah yang diterima akan melalui proses peninjauan (review) oleh Tim Reviewer
Ahli sebidang dan naskah juga akan melalui proses revisi bila diperlukan.
Redaksi berwenang mengambil keputusan menerima, menolak maupun menyarankan
pada penulis untuk memperbaiki naskah.
6. Naskah yang dapat dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang kebijakan,
penelitian,

pemikiran,

metodologi,

dan

kajian,

informasi

analisis

lain

yang

dan

secara

atau

reviu

substansi

teori/

konsep/

berkaitan

dengan

Pendidikan dalam berbagai jenjang dan jenis Pendidikan.
7. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, dan
isi. isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentase jumlah
halaman sebagai berikut.
a) Pendahuluan

meliputi

latar

belakang,

perumusan

masalah,

dan

tujuan

penelitian (10%).
b) Kajian literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu
yang relevan (15%).
c) Metode yang berisi rancangan/ model, sampel dan data, tempat dan waktu,
teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%),
d) Hasil dan pembahasan (50%).
e) Kesimpulan dan saran (15%).
f) Pustaka acuan
(sistematika/struktur

ini

hanya

sebagai

pedoman

umum.

Penulis

dapat

mengembangkannya sendiri asalkan sepadan dengan pedoman ini).
8.

Tabel dan Gambar diberi nomor urut sesuai urutan pemunculannya. Tabel dan
Gambar harus jelas terbaca dan dapat dicetak dengan baik. Untuk Tabel maupun
Gambar gratis dari Microsoft Excel, mohon menyertakan file tersebut dalam Excel
untuk mempermudah proses editing. Mohon diperhatikan, bahwa naskah akan dicetak
dalam format warna hitam putih (grayscale) sehingga untuk gambar grafik mohon
diberikan gambar yang asli atau dalam format jpeg (high resolution) sehingga
dapat dicetak dengan jelas.
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9.

Sekitar 80% atau lebih Pustaka yang diacu hendaknya bersumber dari hasil-hasil
penelitian, gagasan, teori/konsep yang telah diterbitkan di jurnal (komposisi
sumber acuan dari hasil penelitian lebih banyak daripada sumber yang diacu dari
buku teks). Hasil penelitian paling lama 10 tahun terakhir, kecuali Pustaka
Acuan

yang

klasik

(tua)

yang

memang

dimanfaatkan

sebagai

bahan

kajian

historic.
10. Penulisan pustaka acuan merujuk pada sistem Harvard. Sistem Harvard menggunakan
name penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama
penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun
yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf a, b, atau c dan seterusnya
tepat di belakang tahun publikasi (balk penulisan dalam pustaka acuan maupun
sitasi dalam naskah tulisan).
Contoh:
Miarso, Yusufhadi. 2004. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta: Prenada
Media.
Norton, Priscilla dan Apargue, Debra. 2001. Technology for Teaching. Boston,
USA: Allyn and Bacon.
11. Penulisan Pustaka acuan yang bersumber dari Internet, agar ditulis secara
beurutan

sebagai

berikut;

penulis,

judul,

alamat

web,

dan

tanggal

(download).
12. Tulisan sepenuhnya tanggung jawab penulis.

│

Vol. 7

│

No.4

APRIL 2022 │ ISSN : 2527-4988 │

unduh

