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ABSTRACT 

The way to improve the quality of learning is through an academic supervision program, which is an activity of 

supervising teaching and learning activities so as to produce good quality education. Supervision procedures 

start from planning, implementing and evaluating as well as following up on the results of the evaluation. 

Theoretically this report is useful as a guide in implementing academic supervision activities in schools, 

practically for school principals, this report is useful as evaluation material in academic supervision activities 

in schools and for teachers, this report is useful for improving and improving the implementation of the learning 

process if it is still found deficiency. The implementation of academic supervision at SMA Negeri 1 Kota Gajah, 

includes (1) the planning stage with the activities of compiling a supervision implementation schedule, 

evaluation program, follow-up program on the results of the supervision evaluation, preparing administrative 

supporting documents, (2) implementation stage, (3) results evaluation stage supervision, (4) follow-up stage. 

The purpose of this activity is to improve and develop teachers' abilities in teaching. The model used is 

conventional models and artistic models, with techniques of class visits, class observations, private 

conversations, interventions, selecting various sources of teaching materials and self-assessment, with a 

directive approach. The implementation of academic supervision at SMA Negeri 1 Kota Gajah, in its 

implementation has not been in accordance with all procedures, administratively it has not been well 

documented, so it needs to be improved to be carried out according to procedures and follow-up should be 

carried out in order to improve the quality .. 

Key Word: Academic Supervision, Procedures, Learning Quality 

 

ABSTRAK 

Cara meningkatkan mutu pembelajaran adalah melalui program supervisi akademik, yaitu suatu kegiatan 

pengawasan terhadap kegiatan belajar mengajar sehingga menghasilkan mutu pendidikan yang baik. Prosedur 

supervisi dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta tindak lanjut dari hasil evaluasi. Secara 

teoritis laporan ini bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan supervisi akademik di sekolah, 

secara praktis bagi kepala sekolah, laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam kegiatan supervisi 

akademik di sekolah dan bagi guru, laporan ini bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan 

proses pembelajaran jika masih ditemukan kekurangan. Pelaksanaan supervisi akademik di SMA Negeri 1 Kota 

Gajah, meliputi (1) tahap perencanaan dengan kegiatan menyusun jadwal pelaksaan supervisi, program evaluasi, 

program tindak lanjut hasil evaluasi supervisi, menyiapkan administrasi dokumen pendukung, (2) tahap 

pelaksanaan, (3) tahap evaluasi hasil supervisi, (4) tahap tindak lanjut. Tujuan kegiatan ini untuk memperbaiki 

dan mengembangkan kemampuan guru dalam mengajar. Model yang digunakan model konvensional dan model 

aristik, dengan teknik kunjungan kelas, observasi kelas, percakapan pribadi, intervisitasi, menyeleksi berbagai 

sumber bahan mengajar dan menilai diri sendiri, dengan pendekatan direktif. Implementasi supervisi akademik 

di SMA Negeri 1 Kota Gajah, dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan seluruh prosedur, secara administrasi 

belum terdokumen dengan baik, sehingga perlu diperbaiki untuk dilaksanakan.  

Kata Kunci : Supervisi Akademik, Prosedur, Mutu Pembelajaran 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pada hakekatnya  pembelajaran dapat terlaksana dengan baik apabila terdapat interkasi antar guru 

dengan siswa serta sarana pendukung pembelajaran, dan salah satunya penentu keberhasilan pada 

kegiatan belajar mengajar adalah guru, jika seorang guru malas mengajar dan enggan membuat 

perangkat pembelajaran, maka apa yang terjadi pada hasil penilaian pendidikan, tiada lain siswa akan 

malas pula belajar. Berdasarkan kenyataan tersebut dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA 

Negeri 1 Kota Gajah, maka dibutuhkan adanya supervisi yang profesional yang mampu membimbing, 

menjadi teladan, dan mampu menggerakkan guru dalam peningkatan mutu pendidikan di  SMA 

Negeri 1 Kota Gajah.  

 

Dengan demikian, berarti, esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai kinerja guru 

dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan 

profesionalisme. Meskipun demikian, supervisi akademik tidak bisa terlepas dari penilaian unjuk 

kerja guru dalam mengelola pembelajaran. 

 

Keberhasilan pendidikan pada satuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh peran Kepala SMA Negeri 

1 Kota Gajah sebagai peneliti dalam kepemimpinan pembelajaran terhadap para guru.  Keberhasilan 

pembelajaran pada satuan pendidikan dapat  di kelola dengan usaha dan peran kepala SMA Negeri 1 

Kota Gajah yang mampu mendeteksi dini kelemahan guru dalam mengevaluasi hasil belajar siswa 

dengan peranannya sebagai peneliti. Kegagalan dan keberhasilan guru juga dipengaruhi olah 

kemampuan pemahaman guru terhadap proses pembelajaran. Ketidakmampuan guru memahami 

maksud dan tujuan pembelajaran dapat mempengaruhi hasil pembelajaran. 

 

Guru dituntut mampu memahami makna dan karakter kurikurikulum sehingga dapat menguasai 

materi, metoda, teknik, evaluasi pembelajaran sehingga hasil pembelajaran pada suatu satuan 

pendidikan dapat dicapai secara maksimal dan bermutu. 

 

Peraturan pemerintah Nomor: 10 tahun 2015 Bab I pasal 1 ayat 6 bahwa standar proses pendidikan 

adalah standar nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan 

untuk mencapai suatu standar kompetensi lulusan     

 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) di 

SMA Negeri 1 Kota Gajah yang berjudul : Upaya Meningkatkan Mutu Pembelajaran Melalui 

Supervisi Akademik Di SMA Negeri 1 Kota Gajah Pada  Semester Ganjil Di Massa Pandemi Covid-

19 Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

Identifikasi Masalah 

Penyusunan karya tulis harus sesuai dengan kondisi nyata kegiatan yang dilakukan para guru di SMA 

Negeri 1 Kota Gajah. Masalah yang terkait dengan judul Penelitian Tindakan Sekolah  ini sangat luas 

dan kompleks. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan penulis terfokus pada kajian masalah yang 

dikaitkan dengan kondisi nyata dan paparan proses pembelajaran oleh para guru. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka masalah yang muncul dapat 

diidentifikasi oleh penulis sebagai berikut: Rendahnya minat belajar siswa, dibuktikan dengan hasil 

nilai ulangan harian kurang memenuhi KKM. Hanya 20% siswa mempunyai minat belajar tinggi, 

dibuktikan dengan jumlah pengunjung perpustakaan rata-rata 150 s.d. 160 siswa/hari. Hanya 30% 
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siswa mempunyai minat belajar sedang, dibuktikan dengan jumlah siswa yang mengumpulkan tugas 

praktek/kokurikuler kurang dari setengah jumlah siswa per kelas,  dan  50 % siswa mempunyai minat 

belajar rendah 

 

Pembatasan Masalah 

Berdasarkan keempat masalah yang teridentifikasi di atas, maka penulis membatasi masalah pada : 

Proses pembelajaran guru kurang memberi semangat pada siswa untuk mencintai mata pelajaran. 

Kualitas pembelajaran yang dilakukan guru kurang memberi motivasi siswa dalam semangat 

belajarnya. Peran supervisi akademik sangat besar dalam menghasilkan proses pembelajaran yang 

bermutu. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis rumuskan di atas,  penulis menetapkan beberapa 

rumusan masalah antara lain : Apakah dengan supervisi akademik bagi guru dapat meningkatkan 

kinerjanya? Apakah dengan supervisi akademik dapat merubah minat kemauan melaksanakan 

pembelajaran yang baik sesuai dengan aturan dan langkah-langkah proses belajar mengajar? Apakah 

dengan supervisi ini dapat merubah budaya belajar di kelas menjadi membaik dengan pola belajar 

yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan? 

 

Tujuan Penelitian 

Suatu kegiatan dilakukan pasti  ada tujuan. Maka  penelitian ini, dilakukan dengan tujuan : 

Meningkatkan mutu pembelajaran siswa di SMA Negeri 1 Kota Gajah. Meningkatkan minat belajar 

siswa di SMA Negeri 1 Kota Gajah. Meningkatkan kemampuan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 

 

KAJIAN TEORITIS 

Pengertian Guru, Minat, dan Belajar 

Secara etimologi, istilah ”Guru” berasal dari bahasa India yang   artinya 

”orang   yang   mengajarkan   tentang  kelepasan   dari   sengsara”  Shambuan, Republika, (dalam 

Suparlan 2005:11). Kemudian Rabindranath Tagore (dalam Suparlan 2005:11) menggunakan istilah 

Shanti Niketan atau rumah damai untuk tempat para guru mengamalkan tugas mulianya membangun 

spiritualitas anak-anak bangsa di India (spiritual intelligence). 

 

Pengertian guru kemudian menjadi semakin luas, tidak hanya terbatas dalam kegiatan keilmuan yang 

bersifat kecerdasan spiritual (spiritual intelligence) dan kecerdasan intelektual (intellectual 

intelligence), tetapi juga menyangkut kecerdasan kinestetik  jasmaniah (bodily kinesthetic), seperti 

guru tari, guru olah raga, guru senam dan guru musik. Dengan demikian, guru dapat diartikan sebagai 

orang yang tugasnya terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, 

baik spiritual dan emosional, intelektual, fisikal, maupun aspek lainnya. Poerwadarminta (dalam 

Suparlan 2005:13)  menyatakan, “guru adalah orang yang kerjanya mengajar.” Dengan definisi ini, 

guru disamakan dengan pengajar. Pengertian guru ini hanya menyebutkan satu sisi yaitu sebagai 

pengajar, tidak termasuk pengertian guru sebagai pendidik dan pelatih. Selanjutnya  Zakiyah Daradjat 

(dalam Suparlan  2005:13) menyatakan, ”guru adalah pendidik profesional karena guru telah 

menerima dan memikul beban dari orang tua untuk ikut mendidik anak-anak.” 

 

Undang-Undang Guru dan Dosen Republik Indonesia No.14 Tahun 2015 ”Guru adalah 

pendidik  profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 
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menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. 

 

Selanjutnya Undang-Undang No.20 Tahun 2013 pasal 39 ayat 2 tentang sistem pendidikan 

nasional  menyatakan, ”pendidik merupakan 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 

pada perguruan tinggi.” PP  No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan, 

”pendidik (guru) harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, 

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.” 

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa guru adalah tenaga pendidik yang profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik, dan bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. 

 

Minat belajar terdiri dari dua kata yakni minat dan belajar, dua kata ini beda arti, untuk itu penulis 

akan mendefinisikan satu persatu, sebagai berikut: Minat menurut kamus besar bahasa Indonesia 

adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah keinginan. Minat menurut Mahfudz 

Shalahuddin adalah perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan. Minat menurut Crow dan 

Crow, minat atau interest bisa berhubungan dengan daya gerak yang mendorong kita cenderung atau 

merasa tertarik pada orang, benda dan kegiatan. 

 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa minat adalah kecenderungan jiwa yang 

relative menetap pada diri seseorang dan biasanya disertai dengan perasaan senang. Menurut Berhard 

"minat" timbul atau muncul tidak secara tiba-tiba melainkan timbul akibat dari partisipasi, 

pengalaman, kebiasaan pada waktu belajar atau bekerja, dengan kata lain minat dapat menjadi 

penyebab kegiatan dan partisipasi dalam kegiatan. Sedangkan pengertian belajar adalah sebagai 

berikut: Belajar menurut Ernest R Hicgard adalah proses perbuatan yang dengan sengaja bisa 

menimbulkan perubahan, yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditumbulkan sebelumnya. 

Menurut Gagne, belajar merupakan perubahan yang diperlihatkan dalam bentuk tingkah laku, yang 

keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan 

tindakan yang sempurna itu. 

 

Nurhadi (2004:15) menyatakan, “kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai 

dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak”. Selanjutnya menurut para ahli 

pendidikan McAshan (dalam Nurhadi 2004:16) menyatakan, ”kompetensi diartikan sebagai 

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai seseorang sebagai pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, 

sehingga dapat melakukan perilaku-perilaku koqnitif, afektif, dan psikomotor dengan sebaik-

baiknya.” 

 

Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan 

dalam kebiasaan berfikir dan bertindak (Dalam Suparlan). Arti lain dari kompetensi adalah spesifikasi 

dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang serta penerapannya di dalam 

pekerjaan, sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan oleh lapangan. 

 

Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya 

mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran Glickman (1981).  Sementara 

itu,  Daresh (1989) menyebutkan bahwa supervisi akademik merupakan upaya membantu guru-guru 
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mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian,  esensi supervisi 

akademik itu sama sekali bukan menilai unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, 

melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalismenya. Meskipun demikian, 

supervisi akademik tidak bisa terlepas dari penilaian unjuk kerja guru dalam mengelola pembelajaran. 

Apabila di atas dikatakan, bahwa supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan membantu 

guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran, maka menilai unjuk kerja 

guru dalam mengelola proses pembelajaran merupakan salah satu kegiatan yang tidak bisa 

dihindarkan prosesnya (Sergiovanni, 1987). Penilaian unjuk kerja guru dalam mengelola proses 

pembelajaran sebagai suatu proses pemberian estimasi kualitas unjuk kerja guru dalam mengelola 

proses pembelajaran, merupakan bagian integral dari serangkaian kegiatan supervisi akademik. 

Apabila dikatakan bahwa supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan membantu guru 

mengembangkan kemampuannya, maka dalam pelaksanaannya terlebih dahulu perlu diadakan 

penilaian kemampuan guru, sehingga bisa ditetapkan aspek yang perlu dikembangkan dan cara 

mengembangkannya. 

 

Tujuan supervisi akademik adalah membantu guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan 

pembelajaran yang dicanangkan bagi murid-muridnya (Glickman, 1981). Melalui supervisi akademik 

diharapkan kualitas akademik yang dilakukan oleh guru semakin meningkat (Neagley, 1980). 

Pengembangan kemampuan dalam konteks ini janganlah ditafsirkan secara sempit, semata-mata 

ditekankan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengajar guru, melainkan juga pada 

peningkatan komitmen (commitmen) atau kemauan (willingness) atau motivasi (motivation) guru, 

sebab dengan meningkatkan kemampuan dan motivasi kerja guru, kualitas pembelajaran akan 

meningkat.  

 

METODE PENELITIAN 

Subjek yang akan di supervisi adalah guru di SMA Negeri 1 Kota Gajah,  adapun sasaran utama 

dilakukannya supervisi akademik oleh Kepala SMA Negeri 1 Kota Gajah adalah untuk menguji 

kemampuan-kemampuan guru dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan layanan 

pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, memanfaatkan sumber belajar 

yang tersedia, dan mengembangkan interaksi pembelajaran (strategi, metode, teknik) yang tepat. 

Supervisi edukatif juga harus didukung oleh instrumen-instrumen yang sesuai 

 

Subyek pada penelitian ini adalah guru SMA Negeri 1 Kota Gajah, yang terdiri dari 50 orang guru 

pegawai negeri sipil dan 14 orang guru tidak tetap. Penelitian ini penulis lakukan di SMA Negeri 1 

Kota Gajah yang berlokasi Alamat : Jalan Raya Kotagajah Kec. Kotagajah Lampung Tengah. Dalam 

penelitian ini penulis melakukan selama 3 bulan yaitu tanggal 09 bulan Agustus s/d 06 Oktober 2021 

 

Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Sekolah (School Action Research), yaitu sebuah 

penelitian yang merupakan kerjasama antara peneliti dan guru,  dalam 

meningkatkan  kemampuan  guru agar  menjadi  lebih baik dalam menyusun proses pembelajaran. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan menggunakan teknik 

persentase untuk melihat peningkatan yang terjadi dari siklus ke siklus. Metode deskriptif dapat 

diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan 

keadaan subjek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1985:63). Dengan metode 

ini peneliti berupaya menjelaskan data yang dikumpulkan melalui komunikasi langsung atau 

wawancara,   observasi/pengamatan,  dan  diskusi yang berupa persentase atau angka-angka. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh guru  dalam 

proses pembelajaran.  Selanjutnya peneliti memberikan alternatif atau  usaha guna meningkatkan 

kemampuan guru dalam membuat proses pembelajaran yang bermutu 

 

Hasil Penelitian Siklus 1 

Dari hasil wawancara terhadap sepuluh orang guru, peneliti memperoleh  informasi bahwa semua 

guru (lima puluh orang) belum tahu kerangka penyusunan administrasi mengajar seperti RPP dengan 

menerapkan model-model pembelajaran, hanya tiga orang yang memiliki dokumen standar proses 

(satu buah), hanya  empat orang guru yang pernah mengikuti pelatihan pengembangan RPP dengan 

penerapan model-model pembelajaran, umumnya guru mengadopsi dan mengadaptasi RPP yang 

menerapkan model-model pembelajaran didalamnya, kebanyakan guru tidak tahu dan tidak paham 

menyusun RPP dengan penerapan model-model pembelajaran secara lengkap, mereka setuju bahwa 

guru harus menggunakan RPP dengan menerapkan model-model pembelajaran dalam melaksanakan 

proses pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran. Selain itu, 

kebanyakan guru belum tahu dengan komponen-komponen RPP yang menerapkan model-model 

pembelajaran secara lengkap. 

 

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap sepuluh RPP yang dibuat guru (khusus pada siklus 1), 

diperoleh data bahwa masih ada guru yang tidak melengkapi RPP-nya dengan komponen dan sub-

subkomponen RPP penerapan model pembelajaran tertentu, misalnya komponen indikator dan 

penilaian hasil belajar (pedoman penskoran dan kunci jawaban).  Rumusan kegiatan siswa pada 

komponen langkah-langkah kegiatan pembelajaran masih kurang interaktif, inspiratif,  dan sistematis. 

 

Dilihat dari segi kompetensi guru, terjadi peningkatan dalam menyusun administrasi mengajar dari 

siklus ke siklus . Hal itu dapat dilihat pada lampiran rekapitulasi administrasi mengajar dengan 

berbagai model pembelajaran dari Siklus 1 ke Siklus 2. 

 

Tabel kondisi guru SMA Negeri 1 Kota Gajah sesuai status kepegawaian Tahun Pelajaran 2021/2022 

No Kondisi Jumlah Keterangan 

1 PNS 50  

2 Non PNS 14  

3 GBS -  

Jumlah 64  

 

Tabel kondisi guru SMA Negeri 1 Kota Gajah sesuai tingkat pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022 

No Kondisi Jumlah Keterangan 

1 Strata 2 (S2) 5  

2 Strata 1 (S1)  44  

3 Diploma 3 (D3) 1  

4 SLTA 0  

Jumlah 64  

 

Tabel kondisi guru SMA Negeri 1 Kota Gajah sesuai tugas guru sesuai SK penugasan guru dari 

DinasProvinsi Lampung.  

No Kondisi Jumlah Keterangan 
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No Kondisi Jumlah Keterangan 

1 Guru Pendidikan Agama Islam 3 SK 

2 Guru PPKn 2 SK 

3 Guru Bahasa Indonesia 6 SK 

4 Guru Bahasa Inggris 3 SK 

5 Guru Matematika 6 SK 

6 Guru Fisika 3 SK 

7 Guru Biologi 3 SK 

8 Guru Kimia 3 SK 

9 Guru Ekonomi 4 SK 

10 Guru Sosiologi 2 SK 

11 Guru Geografi 2 SK 

12 Guru Sejarah 3 SK 

13 Guru Penjaskes 3 SK 

14 Guru Prakarya 2 SK 

15 Guru Seni Budaya 2 SK 

16 Guru BK 4 SK 

17 Bahasa Lampung 1 SK 

18 Guru Non Muslim 2 SK 

19 Guru TIK 2 SK 

20 Guru Tidak Tetap 14  

Jumlah 65 SK 

 

Tabel kondisi guru SMA Negeri 1 Kota Gajah sesuai jawaban angket 

No Uraian Jawaban Total 

Skor A B C D Blangko 

1 Abdul Malik 4 2    22 

2 Ayuningtyas Kusumaningrum 3 2 1   19 

3 Dasiyo P 4 2    22 

4 Dawam Sugito 5 1    21 

5 Dini Fridayanti 4 2    22 

6 Dra. Haryanti 4 1 1   21 

7 Dra. Lasmi 5 1    21 

8 Dra. Suemiyati 4 1  1  20 

9 Dra. Sumirah 3 2 1   19 

10 Dra. Surmi 5 1    21 

11 Drs. Mashudi, M.Pd 4 1  1  20 

12 Drs. Sumarno 4 2    22 

13 Dwi Mawarni 3 2  1  19 

14 Dwi Purbowati 5 1    21 

15 Edi Purwanto 4 1  1  20 

16 Eka Wahyuningsih 6 0 0   24 

17        Emi Agus Suharmiyati 4 2    22 

18 Emirita Nenny Wijayati 3 2 1   19 
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No Uraian Jawaban Total 

Skor A B C D Blangko 

19 Erna Budiwati 4 2    22 

20 Erniati 5 1    21 

21 Estu Utami 4 2    22 

22 Hendra Lesmana 4 1 1   21 

23 Herlini Veronika 5 1    21 

24 Hevi Triyanti 4 1  1  20 

25 Istiana 3 2 1   19 

26 Librawati 5 1    21 

27 M Juwariyah 4 1  1  20 

28 Mehangga Putra Manik 4 2    22 

29 Mira Kurniawati 3 2  1  19 

30 Murlis Soffandi 4 2    22 

31 Nasuha 3 2 1   19 

32 Nirwati 4 2    22 

33 Nunuk Dian Anggraeni 5 1    21 

34 Nurhayati 4 2    22 

35 Rajiyem 4 1 1   21 

36 Rini Gustini 3 2 1   19 

37 Rini Indarti 5 1    21 

38 Rosmini 4 1  1  20 

39 Rumiati 4 2    22 

40 Sartana 3 2  1  19 

41 Siti Mariyah 5 1    21 

42 Siti Rokayah 4 1  1  20 

43 Subakir 3 2 1   19 

44 Sugito 5 1    21 

45 Suharjono 4 1  1  20 

46 Rajiyem 4 2    22 

47 Rini Gustini 3 2  1  19 

48 Supriyono 5 1    21 

49 Sustiyaningsih 4 1  1  20 

50 Tajudin 3 2 1   19 

Jumlah      986 

 

Ket : Skor jawaban A = 4, B = 3, C = 2, D = 1 

No. Indikator Skor Keterangan 

1 21 - 24 Sangat Baik   

2 16 - 20 Baik   

3 10 - 15 Cukup   

4 < 10 Kurang   

 

 

Penelitian Tindakan Sekolah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kota Gajah,  terdiri atas Lima puluh 

tujuh (50 guru, dan dilaksanakan dalam  siklus 1 dan siklus 2. Sepuluh ( 10 ) guru dianggap mewakili 
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dari tiap mata pelajaran yang diwawancarai. Meskipun begitu semua guru tetap diwajibkan 

melengkapi administrasi mengajarnya. Semua guru tersebut menunjukkan sikap yang baik dan 

termotivasi dalam menyusun administrasi mengajar dengan lengkap. Hal ini peneliti ketahui dari hasil 

pengamatan pada saat melakukan wawancara dan bimbingan penyusunan administrasi mengajar. 

Selanjutnya dilihat dari kompetensi guru dalam menyusun administrasi mengajar, terjadi peningkatan 

dari siklus 1 ke siklus 2. Silabus, dari ke-50 guru yang telah membuat silabus hasilnya cukup baik, 

tidak ada satu pun guru yang tidak membuat silabus. Dengan kata lain 100% .   

 

Rencana Pelajsanaan Pembelajaran (RPP), Adanya peningkatan pembuatan RPP yakni 15 guru yang 

sebelumnya tidak membuat RPP, pada siklus 2 semuanya membuat RPP setelah berdialog dengan 

peneliti, dengan kata lain terjadi peningkatan sebesar 26,31 % Program Tahunan (Prota), adanya 

peningkatan sebesar 5,26 % dalam pembuatan prota terhadap ke-50  guru yang disupervisi. Jika pada 

siklus 1 terdapat 3 guru yang tidak membuat prota, maka pada siklus 2 semua guru sudah 

membuatnya setelah berdialog dengan peneliti. 

 

Program Semester (Prosem), adanya peningkatan sebesar 26,31 % dalam pembuatan prosem terhadap 

ke-50 guru yang disupervisi. Jika pada siklus 1 terdapat 15 guru yang tidak membuat prosem, maka 

pada siklus 2 semua guru sudah membuatnya setelah dilakukan wawancara dengan peneliti. Daftar 

Hadir (DH), adanya peningkatan sebesar 17,54 % dalam pembuatan daftar hadir terhadap ke-50, guru 

yang disupervisi. Jika pada siklus 1 terdapat 10 guru yang tidak membuat daftar hadir, maka pada 

siklus 2 semua guru sudah membuatnya setelah dilakukan wawancara dengan peneliti. Adanya 

peningkatan sebesar 35,08 % dalam pembuatan daftar nilai terhadap ke-50 guru yang disupervisi. Jika 

pada siklus 1 terdapat 20 guru yang tidak membuat daftar nilai , maka pada siklus 2 semua guru sudah 

membuatnya setelah dilakukan wawancara dengan peneliti. 

 

Sedangkan hasil dari instrumen supervisi akademik pada semua guru adalah sebagai berikut : 15 guru 

(26,32 %) belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin I.e. Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran. 20 guru (35,09 %) belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin I.g. 

Buku nilai yang memuat semua tagihan yang telah dilaksanakan. 19 guru (33,33%) belum 

melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin II.A.a. Apersepsi. 20 guru (35,09 %) belum 

melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin II.A.d. Kejelasan kompetensi dasar / 

indikator. 7 guru (12,28 %) belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin III.c 

Kesiapan bahan ajar. 20 guru  (35,09 %) belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan 

poin V.B.d Siswa membuat rangkuman/kesimpulan yang dibimbing guru. 7 guru  (12,28%) belum 

melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin II.B.a. Mengatur pebagian kelompok. 7 guru  

(12,28 %) belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin V.B.c. Mengambil 

keputusan/menarik kesimpulan. 5 guru (8,77 %) belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan 

dengan poin III.a  Menyiapkan sumber/bahan yang sesuai dengan sk/kd dan  Indikator. 8 guru 

(14,06%) belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin V.B.e Tugas untuk 

pertemuan berikutnya 

 

Setelah dilakukan dialog kolaboratif dengan para guru agar melengkapi semua administrasi 

mengajarnya, maka dihasilkan peningkatan sebagai berikut: 4 guru (7,08 %) belum melaksanakan 

persiapan mengajar berkaitan dengan poin I.e. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, sehingga terjadi 

peningkatan sebesar 17,54%. 6 guru (10,53 %) belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan 

dengan poin I.g. Buku nilai yang memuat semua tagihan yang telah dilaksanakan, sehingga terjadi 

peningkatan sebesar 24,56 %. 5 guru (8,77 %) belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan 

dengan poin II.A.a. Apersepsi, sehingga terjadi peningkatan sebesar 24,56 %. 4 guru (7,08 %) belum 
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melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin II.A.d. Kejelasan kompetensi dasar / 

indikator, sehingga terjadi peningkatan sebesar 28,07 %. 2 guru (3,51 %) belum melaksanakan 

persiapan mengajar berkaitan dengan poin III.c. Kesiapan bahan ajar, sehingga terjadi peningkatan 

sebesar  8,77 %.  4 guru  (7,08 %) belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin 

VI.B.d. Siswa membuat rangkuman/kesimpulan yang dibimbing guru, sehingga terjadi peningkatan 

sebesar 28,07 %.  Semua guru  sudah  melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin II.B.a 

mengatur pembagian kelompok, sehingga terjadi peningkatan sebesar 12,28 % Semua guru sudah 

melaksanakan poin V.B.c Mengambil keputusan/menarik kesimpulan, sehingga terjadi peningkatan 

sebesar 12,28 %. Semua guru sudah melaksanakan poin III.a. Menyampaikan sumber/ bahan yng 

sesuai dengan SK/KD dan indikator. sehingga terjadi peningkatan sebesar 8,77 %. 1 guru, 1,75 %, 

belum melaksanakan poin V.B.e. Tugas untuk pertemuan berikutnya, sehingga terjadi peningkatan 

sebesar 12,28 %. Adanya keseriusan para guru yang disupervisi akademik menghasilkan tidak hanya 

peningkatan kemampuan mengajar mereka, melainkan juga administrasi mengajar mereka lengkap 

sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) dapat disimpulkan sebagai berikut: Bimbingan 

berkelanjutan  dapat meningkatkan motivasi guru dalam menyusun administrasi mengajar dengan 

lengkap dan perencanaan mengajar melalui supervisi akademik sehingga menghasilkan pembelajaran 

yang lebih bermutu. Guru menunjukkan keseriusan dalam memahami dan menyusun administrasi 

mengajar apalagi setelah mendapatkan bimbingan pengembangan administrasi mengajar/ RPP dari 

peneliti sehingga terjadinya peningkatan rata-rata dalam penyusunan administrasi mengajar sebesar 

15,79%. Kegiatan supervisi akademik dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyiapkan 

perencanaan pembelajaran yang pada akhirnya meningkatkan mutu pembelajaran. Hal itu dapat 

dibuktikan  dari hasil observasi /pengamatan yang memperlihatkan bahwa terjadi 

peningkatan  kompetensi guru dalam mengajar dari siklus ke siklus sehingga terjadinya peningkatan 

rata-rata dalam perencanaan pembelajaran sebesar 17,91%. 

 

Saran 

Telah terbukti bahwa dengan  bimbingan berkelanjutan meningkatkan  motivasi  dan  kompetensi 

guru dalam menyusun administrasi mengajar dan perencanaan pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti 

menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: Motivasi yang sudah tertanam khususnya dalam 

penyusunan administrasi mengajar dan perencanaan pembelajaran hendaknya terus dipertahankan dan 

ditingkatkan. Dokumen  perencanaan pembelajaran hendaknya dibuat  minimal  2 rangkap, satu untuk 

arsip sekolah dan satunya lagi untuk pegangan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. 
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ANDROID APPLICATIONS 
 

UPAYA MENINGKATKAN HASIL DAN PRESTASI BELAJAR 
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ABSTRACT  

In SMA Negeri 1 Kota Gajah, there are many tane Vaifstudents find difficulties in writing descriptive text. This 

case is caused by the less vocabularies and minimum grammar which understood by the students. Most students 

do not like English because of the difficulties and not interesting at all. Because of that, the researcher tries to 

use mind mapping method to solve the problems. This method is quiet interesting, because it uses pictures which 

can be created by the students. And the students can also give colors and decorate as he wants to do and also 

can show ideas in writing. The result of the observation shows that the students look anxious to attend the lesson 

when mind mapping method is used in learning writing. When they did the task, either in group or individually, 

they could complete and submit their tasks in time. The result of first ciclus, there are 4 students couldn’t reach 

the minimum criterion mark. And in the second cyclus, there are 2 students couldn’t reach the minimum 

criterion mark. Based on the result of the research, the researcher suggests to Senior High School teachers to 

try to use mind mapping method in learning writing or the other aspects. The researcher believes that the 

enourmouse students’ creativities will be seen in their pictures or their mind mappings. Besides interesting and 

can grow creativities, this method also consists of many kinds of methods and can help to appear ideas.    

Key Word: Android Aplicasi, Listening Skill  

 

ABSTRAK 

Di SMA Negeri 1 Kota Gajah banyak siswa kelas XI IPA-4 SMA Negeri 1 Kota Gajah Tahun Pelajaran 

2021/2022, yang merasa kesulitan dalam meendegarkan dan memahami teks monolog berbentuk report. Ini 

disebabkan   karena sedikitnya kosakata yang dihafal dan dimengerti maknanya. Serta kurangnya minat untuk 

berlatih listening. Hal ini terjadi karena kebanyakan siswa kurang berminat terhadap mata pelajaran Bahasa 

Inggris, karena menganggap Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran yang sulit dan tidak menarik. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil angket penelitian, yang menunjukkan perbedaan hasil, sebelum dan sesudah tindakan 

dilakukan. Karena itulah peneliti mencoba menerapkan aplikasi android untuk mengatasinya. Penggunaan 

aplikasi ini cukup efektif, karena dilengkapi berbagi tipe audio dari level beginner sampai intermediette serta 

siswa juga dapat mengasah listening skill mereka dimanapun dan kapanpun karena aplikasi tersebut sudah 

terinstal di android mereka. Hasil pengamatan selama penelitian, menunjukkan bahwa siswa nampak antusias 

begitu penerapan aplikasi android diperkenalkan hingga diterapkan untuk mendengarkan. Waktu mengerjakan 

tugaspun, baik tugas kelompok maupun individu, semua dapat mengumpulkan tugas. Hasil ulangan siklus 1, ada 

6 siswa yang belum dapat mencapai KKM. Sedang pada siklus 2, semua siswa sudah mencapai KKM. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan agar guru Bahasa Inggris SMA mencoba 

menggunakan aplikasi android untuk pembelajaran aspek listening maupun aspek-aspek pembelajaran yang lain. 

Peneliti percaya, kemampuan listening mereka bisa berkembang lebih baik karena fasilitas belajar yang mudah 

dan menyenangkan. Aplikasi andorid juga dapat diakses kapanpun mereka menginginkannya. 

Kata Kunci : Aplikasi Android, Listening Skill 
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Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan dewasa memasuki era dunia media, di mana kegiatan pembelajaran   menuntut   

dikuranginya  metode  ceramah  dan   diganti   dengan pemakaian banyak media. Lebih-lebih pada 

kegiatan pembelajaran saat ini yang menekankan pada keterampilan proses dan active learning, maka 

kiranya peranan media pembelajaran, menjadi semakin penting (Nurseto, 2011 : 20). 

 

Pendapat tersebut diperkuat oleh Hadibin, et al., (2013 : 1) yang menyatakan bahwa   media   

pembelajaran merupakan alat bantu yang berfungsi untuk menjelaskan sebagian dari keseluruhan 

program pembelajaran yang sulit dijelaskan secara  verbal.  Materi  pembelajaran  akan  lebih  mudah  

dan  jelas  jika  dalam pembelajaran menggunakan media pembelajaran. 

 

Burely-Allen (1995) dalam Eken dan Dilidüzgün (2004) menyatakan bahwa tingkat pentingnya 

listening dua kali lebih banyak daripada keterampilan lainnya dalam perbaikan bahasa. Selain itu, jika 

dibandingkan dengan keterampilan bahasa lainnya lebih dari 40% komunikasi sehari-hari difokuskan 

pada listeninng. 35% untuk  speaking, 16% untuk  reading, dan hanya 9 % untuk  writing. Hwang, et 

al., (2014) menyatakan terdapat beberapa faktor menyebabkan kurangnya  latihan  speaking  dan  

listening  misalnya:  tidak  ada  atau  kurangnya konteks soal bahasa Inggris yang dapat digunakan 

untuk merangsang kemampuan speaking dan listening, kurangnya  kepercayaan diri dari pengajar atau 

contoh- contoh penutur bahasa Inggris yang baik , dan ketergantungan yang berlebihan pada teknik 

pengajaran tradisional. 

 

Lebih lanjut Hwang, et al., menjelaskan bahwa faktor budaya juga penting. Siswa Asia diasumsikan 

mampu tampil baik di depan umum, namun kenyataannya mereka   mendapatkan   tekanan   situasi 

yang   menyebabkan   kecemasan   dan keheningan, yang mengarah ke kurangnya partisipasi sukarela 

dalam diskusi kelas. Oleh  karena  itu, siswa  lebih  bersedia untuk  melakukan  kegiatan  reading  dan 

writting, dan menghindari interaksi dengan orang lain saat belajar bahasa Inggris. Hal ini membuat 

belajar bahasa Inggris kurang menarik, dan mengurangi motivasi belajar siswa. 

 

Berdasarkan wawancara dengan beberapa siswa kelas XI di SMA  Negeri 1  Kotagajah Kabupaten 

Lampung Tengah, dikatakan bahwa minat siswa terhadap pembelajaran listening bahasa Inggris  

masih rendah. Faktor yang melatarbelakangi rendahnya minat siswa adalah proses pembelajaran di 

kelas yang masih menggunakan metode ceramah dan media konvensional yaitu menggunakan  sound. 

Metode ceramah dianggap monoton dan membosankan oleh siswa, dan melakukan  pembelajaran 

listening dengan sound di ruangan kelas kurang efektif. 

 

Selain  itu,  dibandingkan  dengan  pembelajaran  writting,  reading,  dan speaking   yang   bisa  

dipelajari  baik  di  rumah  maupun  di  sekolah  dengan menggunakan textbook, siswa tidak memiliki 

bahan dan media untuk mempelajari materi listening di luar sekolah. Rendahnya minat tersebut 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Dari hasil observasi lapangan diketahui bahwa hasil ujian 

tes ketrampilan listening sebagian siswa belum memenuhi KKM 75. 

 

Belajar  melalui komputer  atau  e-learning  memungkinkan  peserta  didik  untuk  belajar  dalam 

lingkungan non-kelas ketika mereka berada di rumah di depan komputer pribadi mereka secara online 

atau offline. Namun, belajar melalui ponsel atau m-learning menyediakan kesempatan bagi pelajar 

untuk belajar ketika mereka berada di bus, di luar atau di tempat kerja melakukan pekerjaan paruh-

waktu mereka. Bahkan, mereka bisa belajar setiap waktu dan di mana-mana mereka berada. 
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Dari angket yang dibagikan kepada 34 siswa kelas XI IPA-4 semester ganjil SMA Negeri 1 Kotagajah 

Kabupaten Lampung Tengah untuk mengetahui   perkembangan   penggunaan   perangkat   mobile,  

12   siswa menyatakan memiliki  handphone, 19 siswa memiliki smartphone, 2 memiliki keduanya,  

dan  1  orang  tidak  memiliki  keduanya.  Dari  siswa  yang  memiliki perangkat  mobile  smartphone  

diketahui  menggunakan  sistem  operasi  android. 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengembangkan aplikasi berbasis android untuk 

mendukung pembelajaran listening. Aplikasi ini  pada  akhirnya  diharapkan  akan  menjadi  media  

pembelajaran  yang  dapat meningkatkan  minat  dan  hasil  belajar  siswa  dalam  kegiatan  belajar  

mengajar listening. Selain itu dengan aplikasi ini siswa diarahkan agar lebih memanfaatkan gadget 

yang mereka miliki tidak hanya untuk berkomunikasi namun juga untuk ranah pendidikan. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis mengemukakan judul makalah ilmiah “Upaya 

meningkatkan hasil dan prestasi belajar listening skill melalui Penerapan aplikasi android pada siswa 

kelas XI IPA-4 semester ganjil di SMA Negeri 1 Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah tahun 

pelajaran 2021/2022”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka disusun rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut: 

Apakah pembelajaran Bahasa Inggris dengan menggunakan penerapan aplikasi android dapat 

meningkatkan hasil dan prestasi belajar siswa kelas XI IPA 4 SMA Negeri 1 Kotagajah Kabupaten 

Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022? Apakah pembelajaran Bahasa Inggris dengan 

penerapan aplikasi android dapat meningkatkan listening skills siswa kelas XI IPA 4 SMA Negeri 1 

Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: Untuk meningkatkan aktivitas 

belajar siswa kelas XI IPA 4 SMA Negeri 1 Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 

2021/2022 dengan penerapan aplikasi android. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPA 

4 SMA Negeri 1 Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022 dengan 

penerapan aplikasi android. 

 

LANDASAN TEORI 

Menurut Paulins, et al., (2014:148) perangkat mobile telah menjadi bagian penting  dalam proses 

kehidupan sehari-hari. Perangkat seperti smartphone atau tablet  menghubungkan   peserta  didik  ke  

sumber  informasi   yang  luas  dan memungkinkan adanya interaktivitas dengan orang lain hampir 

dimanapun mereka berada. Perangkat ini menyediakan penyimpanan memori yang besar, kinerja dan 

kecepatan transfer data yang tinggi, yang pada akhirnya dapat  diarahkan untuk tujuan pendidikan. 

 

Sementara itu Ozdamli dan Cavus (2011) menyatakan bahwa m-learning adalah jenis model yang 

memungkinkan peserta didik untuk memperoleh materi pembelajaran di mana saja  dan kapan saja 

dengan menggunakan  semua jenis perangkat genggam nirkabel seperti;  ponsel,  Personal Digital 

Assisten  (PDA), laptop nirkabel, komputer pribadi (PC), dan tablet (Yusri, et al.,, 2014:425-426). 

 

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi, 

perangkat mobile kini bisa diarahkan sebagai sarana prasarana  dalam  proses  pembelajaran  yang  

disebut  mobile  learning  atau  m-learning. Siswa dapat menggunakan gadget yang mereka memiliki 

seperti ponsel dan tablet sebagai perangkat  pembelajaran yang membuat m-learning menjadi solusi 

baru dalam perkembangan dunia pendidikan. Hal ini senada dengan Lan dan Sie 2010) dalam Oz 
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(2013:1032) yang menyatakan bahwa m-learning baru-baru ini muncul  sebagai jenis baru model 

pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk memperoleh materi pembelajaran di mana saja 

dan kapan saja dengan menggunakan teknologi mobile dan internet. 

 

Cepatnya pertumbuhan m-learning, menunjukkan bahwa mengintegrasikan teknologi  mobile sebagai 

alat baru dalam dunia pendidikan memiliki beberapa manfaat  utama.  Beberapa   diantaranya  adalah  

untuk  meningkatkan  motivasi, meningkatkan interaktivitas, kolaborasi dan keterlibatan dalam 

berbagai kegiatan pembelajaran,  dan  secara  khusus  pembelajaran  ini  memberikan  peserta  didik 

kontrol  atas  apa,  di  mana,  kapan  dan  bagaimana  mereka  akan  belajar,  dan menciptakan rasa 

kebersamaan (Oz, 2013: 1032). 

 

Mobile learning adalah bentuk pembelajaran digital yang dapat  diterapkan untuk belajar dan 

mengajar, dimana beberapa  ahli  pendidikan  melihatnya  sebagai   bagian  dari  e-learning  namun 

memiliki perbedaan dalam penyampaiaannya yang melalui perangkat mobile dari pada  komputer  

pribadi  dan  desktop.  Belajar  mengajar  dengan  menggunakan platform   android   dapat   dengan   

mudah   diimplementasikan   tanpa   investasi komputasi yang berat (Hanafi dan Samsudin, 2012: 2). 

 

Mustikanthi (2014) menyatakan bahwa sebagai bahasa asing, bahasa Inggris memiliki empat  

keterampilan  yang  harus  dikuasai  oleh  peserta  didik.  Ada mendengarkan, berbicara, membaca, 

dan keterampilan menulis. Hien (2003) dalam Mustikanthi (2014) menjelaskan, listening  memainkan  

peran  penting  dalam kehidupan sehari-hari. Orang mendengarkan dengan tujuan yang berbeda 

seperti untuk hiburan, tujuan akademis atau memperoleh informasi yang diperlukan. 

 

Sementara itu menurut Tavil (2010), listening adalah keterampilan reseptif dimana  pendengar 

menerima pesan dari pembicara, tetapi tidak berarti bahwa pendengar selalu pasif selama kegiatan 

listening. Proses listening, dalam berbagai cara, adalah proses yang sangat aktif yang membuat 

pendengar perlu menggunakan latar belakang pengetahuan untuk memahami pesan yang 

dimaksudkan pembicara. Untuk itu, pendengar harus berlatih dengan berbagai variasi  soal-soal 

listening untuk mengasah kemampuan mereka. Hal ini senada dengan Eken dan Dilidüzgün (2014)  

yang  menyatakan  bahwa  listening  adalah  keterampilan  yang  perlu dikembangkan dengan bantuan 

berbagai variasi kegiatan latihan. 

 

Kerangka Berpikir 

Permasalahan  dalam  pembelajaran  listening  bahasa  Inggris  di  lapangan  adalah  siswa  tidak 

memiliki bahan dan media untuk belajar listening di luar kelas dan pembelajaran di kelas sendiri 

masih menggunakan metode ceramah dan media konvensional. Hal tersebut  berpengaruh  terhadap  

hasil  belajar   listening  bahasa  Inggris   yang menunjukan bahwa masih banyak siswa dengan nilai 

di bawah KKM 75. Di sisi lain perkembangan teknologi mobile meningkat pesat dan telah banyak 

perangkat mobile smartphone menggunakan sistem operasi Android yang open source. Mayoritas 

siswa sudah menggunakan smartphone dengan sistem  operasi  android.  Perkembangan  teknologi  

tersebut  kini  bisa  diarahkan sebagai sarana dalam proses pembelajaran yang disebut mobile learning 

atau m- learning. Siswa dapat menggunakan gadget yang mereka memiliki seperti ponsel dan tablet 

sebagai perangkat pembelajaran yang membuat m-learning menjadi solusi baru dalam perkembangan 

dunia pendidikan.   

 

Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan tinjauan pustaka yang diungkapkan, maka hipotesis tindakan  penelitian ini adalah: 

Penerapan aplikasi android, dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa di kelas XI IPA 4 SMA 
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Negeri 1 Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2021/ 2022.  Penerapan aplikasi 

android dapat meningkatkan hasil belajar listening siswa kelas XI IPA 4 SMA Negeri 1 Kotagajah 

Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022.  

 

METODE PENELITIAN 

Di dalam penelitian ini digunakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini meliputi aspek 

perencanaan, tindakan, obsevasi, merefleksi yang merupakan langkah-langkah berurutan dalam satu 

siklus berikutnya. Dalam  hal ini penulis menggunakan penerapan aplikasi android dalam proses 

belajar mengajar di kelas.  

 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kotagajah yang beralamat di Jalan Raya Kotagajah Kec. 

Kotagajah Kab. Lampung Tengah. Subjek Penelitian ini dipilih satu kelas yaitu kelas XI IPA-4 

semester ganjil SMA Negeri 1 Kotagajah. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan: Lembar observasi aktivitas siswa, 

digunakan untuk mencatat kegiatan siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Tes hasil belajar 

disusun berdasarkan kompetensi dasar. Tes ini digunakan setelah selesai kegiatan pembelajaran pada 

tiap siklusnya. 

 

Teknik Analisis Data  

Data aktivitas siswa dari tabel observasi masih berupa data mentah dan perlu kita ubah dalam bentuk 

persentase untuk memudahkan kita melihat peningkatan aktivitas siswa. Merubah data mentah ke 

dalam bentuk persentase dapat menggunakan perhitungan sebagai berikut: 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Sekolah Menengah  Negeri 1 Kotagajah terletak di jalan Raya Kotagajah Kec. Kotagajah Kab. 

Lampung Tengah. Sekolah ini termasuk SMA Negeri yang tertua di kecamatan Kotagajah dan 

menjadi sekolah unggulan di kecamatan Kotagajah. Keadaan Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Kotagajah pada tahun pelajaran 2021/2022 sebanyak  1.015  siswa  yang terbagi dalam 36 kelas yaitu 

kelas X sampai dengan kelas XII.  Kurikulum yang digunakan untuk semester ganjil  Tahun Pelajaran 

2021/2022  menggunakan kurikulum tahun 2013. Sampai saat ini  SMA Negeri 1 Kotagajah memiliki 

77 orang guru dengan  sebaran pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak  13 orang Sarjana 

Pendidikan (S1) sebanyak 65 orang sarjana. Jumlah guru Bahasa Inggris sebanyak 5 orang.  

      

Pelaksanaan dan Hasil Penelitian 

Tahap ini peneliti melakukan uji coba soal untuk mengetahui reliabilitas soal test di kelas XI IPA 4 

SMA Negeri 1 Kotagajah. Diperoleh, maka reliabilitas tes pokok bahasan masalah di sekitar kita 

mempunyai kriteria tinggi, berarti dapat dipergunakan dalam penelitian kelas XI IPA 4. 

 

Siklus I pertemuan pertama pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2021 jam ke-3 dan-4, dengan 

penerapan apliksi smart way peneliti menyampaikan materi report text. Pertemuan kedua pada hari 

Rabu tanggal 02 September  2021 jam ke-3 dan ke-4, dengan penerapan apliksi smart way  peneliti 

menyampaikan materi report text dan  dilanjutkan dengan diskusi serta pemberian soal. Pertemuan 

ketiga pada hari Rabu tanggal 09 September 2021 jam ke-3 dan ke-4,  dengan metode Problem 

Solving peneliti menyampaikan materi menulis proposal untuk berbagai keperluan dan dilanjutkan 

dengan diskusi serta  pemberian latihan soal. Setelah siswa mempertanggung jawabkan tugas peneliti  

mengadakan tes akhir siklus I.  
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Untuk lebih rinci pelaksanaan penelitian pada siklus I terdapat pada langkah-langkah berikut: 

 

Siklus I Pertemuan I 

Kegiatan awal 

Membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, menyampaikan tujuan pembelajaran, untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa dengan memberikan soal pretest atau test pra PTK.  

 

Pembahasan 

Aktivitas Siswa 

Tabel  Perbandingan Aktivitas Belajar pada Siklus I dan Siklus II 

No. Aspek yang diamati Target (%) Siklus I (%) Siklus II (%) Peningkatan (%) 

1. Menggunakan aplikasi smart way  80 83,27 87,25 3,98 

2. Aktif menjawab pertanyaan  70 58,82 73,53 14,71 

3. Aktif mengemukakan pendapat  75 8,80 18,62 9.82 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari setiap indikator aktivitas yang di amati mangalami 

peningkatan yang cukup baik: Pada siklus I dan II untuk indikator menggunakan aplikasi smart way 

yang diberikan guru diperoleh hasil pada siklus I yaitu 83,27% dan 87,25% pada siklus II dengan 

peningkatan 3,98%.  

 

Indikator Aktivitas menjawab pertanyaan pada akhir siklus mengalami peningkatan yang signifikan 

yaitu pada siklus I 58,82% dan 73,53% pada siklus II dengan mencapai rata-rata peningkatan 14,71%. 

Indikator Akivitas mengemukakan pendapat pada hasil observasi pada siklus II juga mengalami 

peningkatan yang cukup baik. Pada siklus I 8,80% dan pada siklus II mencapai 18,62% dengan 

peningkatan 9,82%.  

 

Hasil Belajar 

Peningkatan hasil belajar pra PTK, Siklus I dan Siklus II dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel Data hasil belajar pra PTK, Siklus I dan Siklus II 

Tahapan Hasil Belajar 

Pra PTK 44,12% 

Siklus I  76,47% 

Siklus II 97,06% 

  

Pada tabel terlihat bahwa persentase hasil belajar pra PTK sebesar 44,12% dan persentase hasil belajar 

Siklus I sebesar 76,47%, ini berarti terjadi peningkatan hasil belajar sebesar 32,35%. Jika dilihat hasil 

belajar pada Siklus I dan Siklus II, hasil belajar Siklus I yaitu 76,47% dan Siklus II 97,06%, dari 

persentase ini terjadi peningkatan sebesar 20,59%.  

 

Hasil belajar Siklus I dan Siklus II pada siswa kelas XI IPA 4 mengalami peningkatan selama 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan aplikasi smart way. Jika dilihat  dari jumlah siswa 

yaitu sebanyak 32 siswa, 76,47% siswa tuntas belajar pada Siklus I atau sebanyak 26 siswa. Dan 

97,06% siswa tuntas belajar pada Siklus II atau sebanyak 32 siswa. Sehingga dapat disimpulkan 

peningkatan jumlah siswa yang tuntas adalah 7 siswa. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: Penggunaan Aplikasi Smart Way dapat meningkatkan aktivitas 

belajar Bahasa  Inggris siswa kelas XI IPA 4 SMA Negeri 1 Kotagajah  pada pokok bahasan listening 

report text. Rata-rata persentase aktivitas siswa pada siklus I sebesar 50,30% dan pada siklus II 

sebesar 59,8%.  Penerapan Aplikasi Smart Way dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa Inggris 

siswa kelas XI IPA 4 SMA Negeri 1 Kotagajah  pada pokok bahasan listening report text. Siswa yang 

dinyatakan tuntas dengan KKM > 75 pada siklus I sebesar 76,70% dan pada siklus II meningkat 

menjadi 83,53%.  

 

Saran 

Guru hendaknya membuat tahap-tahap dalam proses belajar mengajar seefektif mungkin sehingga 

waktu menyampaikan materi, kegiatan belajar kelompok, dan diskusi kelas dapat digunakan sesuai 

dengan waktu yang tersedia. Guru hendaknya menjelaskan kembali pada siswa untuk lebih 

memahami materi, pentingnya meningkatkan listening skill dan memotivasi siswa untuk lebih aktif 

dalam diskusi maupun berinteraksi dengan guru atau teman. Guru hendaknya lebih meningkatkan 

pengawasan dan bimbingan pada saat diskusi berlangsung dan mengerjakan latihan 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to describe alternative solutions to problems in increasing teacher discipline in 

teaching attendance in class through the provision of rewards at MTs Negeri 1 Padang City. This School Action 

Research was carried out at MTs Negeri 1 Padang City in the semester July-December 2022, namely in July-

August 2022 and September-October 2022. The unit of analysis was all teachers, both PNS and non PNS at MTs 

Negeri 1 Padang City, totaling 59 people. The implementation of the action uses the cycle model developed by 

Kemmis and MC Taqqart. The variable that is observed is the presence of teaching in class. The research 

results include: Data on teaching attendance in MTs Negeri 1 Padang City classes in the July-August 2022 

period averaged 81.36%. Meanwhile for the September-October 2022 period it was 96.61%. There was a 

significant increase of 15.25%. The average attendance of teaching teachers in class exceeds the success target. 

Based on data analysis, from this study it can be concluded that giving rewards is effective for increasing 

teacher attendance discipline in class in teaching and learning activities at MTs Negeri 1 Padang City. 

Key Word: Award (Reward), Teacher Discipline 

 

ABSTRAK 

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan alternatif pemecahan masalah meningkatkan disiplin guru dalam 

kehadiran mengajar di kelas melalui pemberian Reward di MTs Negeri 1 Kota Padang. Penelitian Tindakan 

Sekolah ini di laksanakan di MTs Negeri 1 Kota Padang pada Semester Juli-Desember 2022 yaitu pada bulan 

Juli-Agustus 2022 dan September-oktober 2022 Unit analisisnya semua guru baik PNS maupun non PNS di 

MTs Negeri 1 Kota Padang yang berjumlah 59 orang. Pelaksanaan tindakan menggunakan model di siklus yang 

di kembangkan oleh Kemmis dan MC Taqqart. Variabel yang di observasi adalah kehadiran mengajar di kelas. 

Hasil Penelitian Meliputi : Data kehadiran mengajar di kelas MTs Negeri 1 Kota Padang pada periode Juli-

Agustus 2022 rata-rata sebesar 81,36%. Sedangkan periode September-Oktober 2022 sebesar 96,61%. Terjadi 

peningkatan yang singnifikan sebesar 15,25%. Rata-rata kehadiran guru mengajar di kelas melampaui target 

keberhasilan. Berdasarkan Analisis Data, dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian Reward 

efektif untuk meningkatkan disiplin kehadiran guru di kelas dalam kegiatan belajar mengajar di MTs Negeri 1 

Kota Padang. 

Kata Kunci : Penghargaan (Reward), Disiplin guru 
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Pendahuluan 

Peningkatkan mutu pendidikan bisa dilakukan melalui proses belajar mengajar, dimana guru 

merupakan figur sentral, ditangan gurulah terletak kemungkinan berhasil atau tidaknya pencapaian 

tujuan belajar mengajar di sekolah. oleh sebab itu tugas serta kiprah guru bukan saja mendidik, 

mengajar dan melatih tetapi juga bagaimana pengajar dapat membaca situasi kelas serta syarat 

siswanya dalam menerima pelajaran. 

 

Peranan guru yang demikian pentingnya peranan guru dalam proses belajar mengajar serta akibat 

belajar peserta didik, maka guru diharapkan bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman baik 

diluar maupun didalam kelas. guru artinya pendidik profesional menggunakan tugas utama mendidik 

dan mengevaluasi peserta didik, di pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah. dalam informasi tentang wawasan Wiyatamandala, kedisiplinan guru 

diartikan menjadi perilaku mental yang mengandung kerelaan mematuhi semua ketentuan, peraturan 

dan norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tangung jawab. 

 

Pendidik sebagai komponen sentral dalam sistem pendidikan, pendidik mempunyai peran utama 

dalam membangun fondamen-fondamen hari depan corak kemanusiaan. Corak kemanusiaan yang 

dibangun dalam rangka pembangunan nasional kita adalah “manusia Indonesia seutuhnya”, yaitu  

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, percaya diri disiplin, bermoral 

dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan hal itu, keteladanan dari seorang guru sebagai pendidik 

sangat dibutuhkan. 

 

Keteladanan guru bisa dicermati asal prilaku guru sehari-hari baik didalam sekolah juga diluar 

sekolah. Selain keteladanan guru, kedisiplinan guru juga menjadi galat satu hal krusial yg wajib 

dimiliki oleh guru sebagai seorang pengajar serta pendidik 

 

KAJIAN TEORI 

Disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-

norma sosial yang berlaku. Adapun arti kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela 

menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya.. Menurut Davis disiplin kerja 

dapat diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi 

(Mangkunegara, 2000 : 129). 

 

Disiplin kerja merupakan kemampuan seseorang untuk secara teratur, tekun secara terus-menerus dan 

bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dengan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah 

ditetapkan. Pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi tingkat kedisplinan karyawan suatu 

organisasi di antaranya ialah : (1) tujuan dan kemampuan, (2) teladan pimpinan, (3) balas jasa (gaji 

dan kesejahteraan), (4) keadilan, (5) waskat (pengawasan melekat), (6) sanksi hukuman, (7) 

ketegasan, dan (8) hubungan kemanusiaan (Hasibuan, 1997:213). 

 

Disiplin juga merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang penting dan 

merupakan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa adanya disiplin maka sulit mewujudkan tujuan 

yang maksimal (Sedarmayanti, 221:10). Heidjrachman dan Husnan, (2002: 15) mengungkapkan 

“Disiplin adalah setiap perseorangan dan juga kelompok yang menjamin adanya kepatuhan terhadap 

perintah” dan berinisiatif untuk melakukan suatu tindakan yang diperlukan seandainya tidak ada 

perintah”. Menurut Davis (2002: 112) “Disiplin adalah tindakan manajemen untuk memberikan 

semangat kepada pelaksanaan standar organisasi, ini adalah pelatihan yang mengarah pada upaya 
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membenarkan dan melibatkan pengetahuan-pengetahuan sikap dan perilaku pegawai sehingga ada 

kemauan pada diri pegawai untuk menuju pada kerjasama dan prestasi yang lebih baik”.  

 

Dalam upaya penerapan kedisiplinan guru pada kehadiran dikelas dalamkegiatan belajar mengajar, 

bisa ditempuh dengan beberapa upaya. Adapun upayadalam meningkatkan disiplin guru adalah 

sebagai berikut: (a) sekolah memiliki system pengendalian ketertiban yang dikelola dengan baik, (b) 

adanya keteladanan disiplindalam sikap dan prilaku dimulai dari pimpinan sekolah, (c) mewajibkan 

guru untukmengisi agenda kelas dan mengisi buku absen yang diedarkan oleh petugas piket, (d)pada 

awal masuk sekolah kepala sekolah bersama guru membuat kesepakatan tentangaturan kedisiplinan, 

(e) memperkecil kesempatan guru untuk ijin meninggalkankelas, dan (f) setiap rapat pembinaan 

diumumkan frekuensi pelanggaran terendah. 

 

Reward merupakan salah satu alat untuk peningkatan motivasi parapegawai. Metode ini bisa meng-

asosiasi-kan perbuatan dan kelakuan seseorangdengan perasaan bahagia, senang, dan biasanya akan 

membuat mereka melakukansuatu perbuatan yang baik secara berulang-ulang. Selain motivasi, 

reward juga bertujuan agar seseorang menjadi giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau 

meningkatkan prestasi yang telah dapat dicapainya. 

 

Reward artinya hadiah, penghargaan atau imbalan. Dalam konsep manajemen, reward merupakan 

salah satu alat untuk peningkatan motivasi para pegawai. Metode ini bisa meng-asosiasi-kan 

perbuatan dan kelakuan seseorangdengan perasaan bahagia, senang, dan biasanya akan membuat 

mereka melakukansuatu perbuatan yang baik secara berulang-ulang. Selain motivasi, reward 

jugabertujuan agar seseorang menjadi giat lagi usahanya untuk memperbaiki ataumeningkatkan 

prestasi yang telah dapat dicapainya. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan dalam PTS ini ialah pendekatan kuantitatif. Artinya, penelitian ini 

dilakukan karena ditemukan permasalahan rendahnya tingkat kedisiplinan guru dalam kehadiran 

dikelas pada proses kegiatan belajar mengajar. Penelitian dilakukan di MTs Negeri 1 Kota Padang, 

dengan waktu Penelitian pada semester Juli- Desember 2022. 

 

Tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pemberian Penghargaan (reward) kepada guru 

mengenai kedisiplinan guru dalam kehadiran dikelas dalamproses pembelajaran oleh kepala sekolah. 

Diharapkan dengan pemberian penghargaan (reward) yang diberikan oleh kepala sekolah akan terjadi 

perubahan atau peningkatan kedisiplinan guru dalam kehadiran di kelas dalam proses pembelajaran, 

karena keterbatasan waktu, penelitian tindakan sekolah ini hanya dilaksanakansebanyak dua siklus. 

Masing-masing siklus dilaksanakan selama tiga bulan. 

 

Teknik pengumpulan data dari penelitian tindakan sekolah ini adalah pengumpulan data sekunder 

berupa kehadiran guru mengajar dari bulan Juli- Desember 2022. Analisa data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisa data kuantitatif yangbersumber dari data primer maupun empiris. Melalui 

analisa data ini, dapat diketahuiada tidaknya peningkatan kedisiplinan guru dalam kehadiran di kelas  

 

Analisis yang dikunakan yakni statistik diskriptif dengan formula persentase yakni : 

𝑃 =
𝐹

𝑛
 𝑋 100 %    (𝑆𝑢𝑑𝑗𝑎𝑛𝑎, 1993) 

Target keberhasilan penelitian ini di tetapkan sebesar 85 % rata-rata kehadiran guru mengajar di kelas. 
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HASIL PENELITIAN  

Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) ini dilaksanakan dalam dua siklus. Siklus 1 Siklus 1 terdiri atas 

beberapa tahap, yaitu : (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3)Pengamatan dan Evaluasi, dan (4) 

Refleksi. 

 

Perencanaan, penulis membuat rencana tindakan sebagai berikut: Merumusan masalah yang akan 

dicari solusinya. Dalam penelitian ini masalah yang akan dicari solusinya adalah masih banyaknya 

guru yang kurang disiplin dalam kehadiran di kelas pada proses belajar mengajar. Merumuskan tujuan 

penyelesaian masalah/tujuan menghadapi tantangan/tujuanmelakukan inovasi/tindakan. Dalam 

penelitian ini penulis mengambil rencana untuk melakukan tindakan memberikan Penghargaan 

(Reward) kepada guru-guru untuk meningkatkan kedisiplinan guru dalam kehadiran di kelas pada 

proses belajar mengajar. Merumusan indikator keberhasilan pemberian Penghargaan (Reward) dalam 

meningkatkan disiplin guru dalam kehadiran dikelas pada proses belajar mengajar. Langkah-langkah 

yang diambil penulis dalam melakukan tindakan antaralain adalah melakukan sosialisasi kepada para 

guru mengenai penelitian yangakan dilaksanakan, serta menyampaikan tujuan dari penerapan 

tindakan yang dilakukan oleh penulis. Mengidentifikasi warga sekolah dan atau pihak-pihak terkait 

lainnya yang terlibat dalam penyelesaian masalah/menghadapi tantangan/melakukantindakan. Penulis 

melakukan identifikasi siapa saja yang dilibatkan dalam penelitian ini. Pihak-pihak yang dilibatkan 

dalam penelitian ini adalah : guru,guru piket, TU, dan siswa. Mengidentifikasi metode pengumpulan 

data yang akan digunakan. 

 

Metode pengumpulan data yang diambil oleh penulis merupakan data kualitatif melalui observasi, 

pengamatan serta wawancara kepada siswa mengenai kehadiran guru di kelas pada kegiatan belajar 

mengajar. Penyusunan instrumen pengamatan dan evaluasi. Dalam pengambilan data, penulis 

menggunakan instrument berupa lembar kehadiran/absensi, skala penilaian serta angket yang 

disebarkan kepada siswa, untuk mengetahui penilaian dari siswa mengenai tingkat kehadiran guru 

dikelas dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

 

Mengidenifikasi fasilitas yang diperlukan. Fasilitas atau alat bantu yang digunakan dalam penelitian 

ini antara lain : kertas (lembar pengamatan), alat tulis berupa balpoin, serta jam dinding yang ada di 

setiap kelas, serta rekap jumlah kehadiran dari setiap guru. 

 

Pelaksanaan, penelitian tindakan sekolah ini dilaksanakan melalui beberapakegiatan, antara lain : 

Menyebarkan lembar pengamatan kepada setiap Ketua Kelas atau Sekretaris kelas sebanyak 5 set, 

sesuai dengan banyaknya jumlah rombongan belajar. Dalam lembar pengamatan itu, telah dibuat 

daftar guru yang mengajar dikelas itu setiap jam dan diberi kolom jam masuk kelas serta jam keluar 

kelas. Lembar pengamatan dapat dilihat pada lampiran. 

 

Berkoordinasi dengan petugas piket yang setiap hari terdiri dari 2 orang petugas, yaitu dari guru yang 

tidak mempunyai jam mengajar pada hari itudan satu orang dari tata usaha. Petugas piket akan 

mengedarkan daftar hadirguru dikelas yang telah dibuat agar dapat melihat tingkat kehadiran guru di 

setiap kelas dan disetiap pergantian jam pelajaran. 

 

Setelah selesai jam pelajaran, dilakukan rekapitulasi dari hasil pengamatan,baik dari guru piket , dari 

siswa maupun dari penulis. Kegiatan tersebut dilakukan terus setiap hari kepada setiap guru selama 

satuminggu (satu siklus). 
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Pengamatan dan Evaluasi, pengamatan atau observasi dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan 

lembar observasi selama 2 bulan (satu siklus) untuk semua guru yang berjumlah  59 orang. Selama 

pengamatan peneliti dibantu atau berkolaborasi dengan guru piket.Pengamatan oleh peneliti meliputi,  

Kehadiran guru di kelas. Tingkat keterlambatan guru masuk kelas Waktu meninggalkan kelas setelah 

selesai pelajaran 

 

Dari hasil pengamatan serta rekap dari tingkat kehadiran guru dikelas pada proses belajar mengajar 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel Persentase Tingkat Kehadiran Guru di MTs Negeri 1 Kota Padang pada siklus 1 

Bulan (Siklus 1) Rata-rata 

Juli 2022 Agustus 2022 
81,36 

83,05 79,7 

Sumber. Hasil pengolahan data primer 2022 

 

Dari rekapitulasi tingkat kehadiran guru dikelas pada proses pembelajaran diperoleh data, bahwa 

kehadiran guru pada bulan Juli 2022 sebanyak 83,05 %, bulan Agustus 79,7 %. Untuk lebih jelasnya 

dapat digambarkan pada grafik dibawah ini : 

 

 

 
Gambar: Grafik Kehadiran Guru Siklus I 

 

Refleksi, setelah selesai satu siklus maka diadakan refleksi mengenai kelemahan atau kekurangan dari 

pelaksanaan tindakan pada siklus pertama.Refleksi dilaksanakan bersama-sama kolaborator untuk 

menentukan tindakan perbaikan pada siklus berikutnya. 

 

Dari hasil refleksi dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perlu penerapan Reward yang lebih baik 

lagi daripada siklus pertama. 

 

Siklus 2 

Siklus 2 terdiri atas beberapa tahap, sama seperti siklus 1 yaitu : (1) Perencanaan, (2)Pelaksanaan, (3) 

Pengamatan dan Evaluasi, dan (4) Refleksi. 

 

78

79

80

81

82

83

84

Juli 2022 Agustus 2022

Kehadiran Guru

Kehadiran Guru



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7   │   No. 12  │    DESEMBER 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         25 

  

Perencanaan, peneliti merencanakan untuk mengumumkan hasil observasi mengenai tingkat 

keterlambatan guru masuk kelas dalam proses belajar mengajar, pada kegiatan upacara bendera hari 

Senin. Hal ini terlebih dahulu disosialisasikan kepada semua guru pada saat refleksi siklus pertama. 

 

Pelaksanaan, pelaksanaan penelitian tindakan sekolah pada siklus yang kedua ini dilaksanakan 

melalui beberapa kegiatan, antara lain : Menyebarkan lembar pengamatan kepada setiap Ketua Kelas 

atau Sekretaris kelas sebanyak 5 set, sesuai dengan banyaknya jumlah guru yang masuk ke dalam 

kelas di MTs Negeri 1 Kota Padang. Berkoordinasi dengan petugas piket yang setiap hari terdiri dari 2 

orang petugas, yaitu dari guru yang tidak mempunyai jam mengajar pada hari itudan satu orang dari 

tata usaha. Petugas piket akan mengedarkan daftar hadir guru di kelas yang telah dibuat agar dapat 

melihat tingkat kehadiran guru di setiap kelas dan disetiap pergantian jam pelajaran. Setelah selesai 

jam pelajaran, dilakukan rekapitulasi hasil pengamatan,baik dari guru piket, siswa maupun penulis. 

 

Pengamatan dan Evaluasi, pengamatan atau observasi dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan 

lembar observasi selama 2 bulan (satu siklus), untuk semua guru yang berjumlah  59 orang. Selama 

pengamatan peneliti dibantu atau berkolaborasi dengan guru piket. Pengamatan oleh peneliti meliputi: 

Kehadiran guru di kelas. Tingkat keterlambatan guru masuk kelas. Waktu meninggalkan kelas setelah 

selesai pelajaran. 

 

Dari hasil pengamatan serta rekap dari tingkat kehadiran guru dikelas pada prosesbelajar mengajar 

pada siklus kedua dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel. Persentase Tingkat Kehadiran Guru MTs Negeri 1 Kota Padang siklus II 

Bulan (Siklus II) Rata-rata 

September 2022 Oktober 2022 
96,61 

94,92 98,3 

 Sumber. Pengolahan data primer 2022 

 

Dari hasil rekapitulasi tingkat kehadiran guru dikelas pada proses pembelajaran diperoleh data,bahwa 

kehadiran guru bulan September 2022 sebanyak 94,92%, bulan Oktober 2022 sebanyak 98,3%. Data 

kehadiran  tersebut di buat dalam Grafik Batang di bawah ini : 

 

 
Gambar. Grafik Kehadiran Guru Siklus II 
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Dari hasil observasi pada siklus pertama dan siklus kedua dapat dilihat ada kenaikan kehadiran  guru  

pada kegiatan belajar mengajar,atau terdapat peningkatan kehadiran guru di MTs Negeri 1 Kota 

Padang. 

 

Refleksi, dari hasil observasi dan data yang diperoleh, peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

tindakan yang dilaksanakan pada siklus kedua dinyatakan berhasil, karena rata-rata kehadiran guru 

pada siklus kedua meningkat sebesar 15,25%. Dimana rata-rata kehadiran guru mengajar di kelas di 

atas 85% atau melampaui target keberhasilan. 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada semester Juli-Desember 2022 didapatkan bahwa pada 

siklus 1 yang dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus 2022 tingkat kedisiplinan guru dalam 

kehadiran tergolong rendah, banyak nya guru yang datang terlambat ke sekolah maupun masuk ke 

dalam kelas.  Maka dari itu dilakukan lah penelitian siklus ke 2 dengan memberikan dorongan berupa 

reward.  

 

Reward atau penghargaan merupakan salah satu alat untuk peningkatan motivasi para guru. Metode 

ini bisa meng-asosiasi-kan perbuatan dan kelakuan seseorang dengan perasaan bahagia, senang, dan 

biasanya akan membuat mereka melakukan suatu perbuatan yang baik secara berulang-ulang.  

 

Selain motivasi, reward juga bertujuan agar seseorang menjadi giat lagi usahanya untuk memperbaiki 

atau meningkatkan prestasi yang telah dapat dicapainya. setelah dilakukan selama 2 bulan yakni, 

bulan September dan Oktober,2022 tingkat kedisiplinan guru meningkat 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Data kehadiran mengajar di kelas MTs Negeri 1 Kota Padang pada periode Juli-Agustus 2022 rata-

rata sebesar 81,36%. Sedangkan periode September-Oktober 2022 sebesar 96,61%. Terjadi 

peningkatan yang singnifikan sebesar 15,25%. Rata-rata kehadiran guru mengajar di kelas melampaui 

target keberhasilan.  

 

Berdasarkan Analisis Data, dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian Reward 

efektif untuk meningkatkan disiplin kehadiran guru di kelas dalam kegiatan belajar mengajar di MTs 

Negeri 1 Kota Padang. 

 

Saran 

Karena adanya pengaruh positif Pemberian Reward terhadap disiplin guru hadir di dalam kelas pada 

kegiatan belajar mengajar, maka melalui kesempatan ini penulis mengajukan beberapa saran : Semua 

Kepada Kepala Sekolah disarakan melakukan Penerapan Pemberian Reward  untuk meningkatkan 

disiplin guru hadir didalam kelas padakegiatan belajar mengajar di sekolah. Kepada semua guru 

dalam melaksanakan tugas untuk dapat meningkatkan disiplin dalam kehadiran dikelas sebagai bentuk 

pelayanan minimal kepada peserta didik di sekolah. 
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INCREASING LEARNING ACTIVITIES OF SCIENCE MATERIAL 
AMOUNT AND UNITS THROUGH COOPERATIVE LEARNING 

STUDENT TEAM'S ACHIEVEMENT DIVISION 
 

PENINGKATAN AKTIVITAS BELAJAR IPA MATERI BESARAN DAN 
SATUAN MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF  

STUDENT TEAMS ACHIEVMENT DIVISION 
 

Danang Prihanto, S.Pd.,M.Pd 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah 

Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

This study aims: Students can study independently or in groups and are able to take responsibility for all 

individual and group assignments. 85% of all students can achieve competence according to the KKM that has 

been set. Teachers can improve the strategy and quality of the learning process in science subjects. the results 

of the research and discussion, it can be concluded that through the application of cooperative learning type 

STAD (Student Teams Achievement Divisions) it can increase student learning activities on Magnitude and Unit 

material at UPTD Education Unit SMP Negeri 1 Kotagajah, Central Lampung Regency in the 2019/2020 

academic year. This can be seen from the results of the research at the third meeting of cycle III, namely the 

level of student activity of 86.81% has fulfilled the performance indicators, namely ≥ 85% of students are active 

in learning. At the third meeting of cycle III, the work documents for the very good category 75.00% fulfilled the 

performance indicator ≥75% worked very well. At the third meeting of cycle III, the class average score was 

78.33 with 88.89% completeness. The performance indicator was fulfilled, namely ≥85% of students scored ≥65. 

Students and teachers are satisfied with the learning that has taken place in the implementation of this PTK. 

Key Word: Learning Activity, STAD 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan: Siswa dapat belajar secara mandiri maupun kelompok serta mampu mempertanggung 

jawabkan segala tugas individu maupun kelompok. 85% dari seluruh siswa dapat mencapai kompetensi sesuai 

KKM yang telah ditetapkan. Guru dapat meningkatkan strategi dan kualitas proses pembelajaran pada mata 

pelajaran IPA. hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievment Divisions) dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa materi 

Besaran dan Satuan di UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah tahun 

pelajaran 2019/2020. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian pada pertemuan ketiga siklus III yaitu tingkat 

keaktifan siswa sebesar 86,81% telah memenuhi indikator kinerja yaitu ≥ 85% siswa aktif dalam pembelajaran. 

Pada pertemuan ketiga siklus III dokumen kerja kelompok katagori amat baik 75,00% telah memenuhi indikator 

kinerja ≥75% bekerja amat baik. Pada pertemuan ketiga siklus III nilai rata-rata kelas sebesar 78,33 dengan 

ketuntasan 88,89% telah memenuhi indikator kinerja yaitu ≥85% siswa  mendapat nilai ≥65. Siswa dan guru 

merasa puas dengan pembelajaran yang sudah berlangsung pada pelaksanaan PTK ini. 

Kata Kunci: Aktivitas Belajar, STAD 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dijelaskan 

bahwa berdasarkan hasil evaluasi kurikulum yang dilakukan oleh Pusat Kurikulum dan Buku 

(Puskurbuk) menunjukkan perlu ada penataan kembali kurikulum yang diterapkan saat ini. Atas dasar 

itu, Pemerintah Republik Indonesia pada bulan Juli tahun ajaran 2019-2020 mencanangkan akan 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7   │   No. 12  │    DESEMBER 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         29 

  

memberlakukan Kurikulum 2013 secara menyeluruh dengan pembenahan pembenahan dalam setiap 

bidang guna penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Hal ini dipertegas oleh Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan melalui kebijakannya, bahwa Kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan insan 

indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan yang terintegrasi. Dengan demikian, Kurikulum 2013 diharapkan dapat mengatasi 

kelemahan-kelemahan yang ada pada kurikulum sebelumnya. 

 

Langkah awal yang perlu dilakukan dalam rangka perluasan pemahaman implementasi Kurikulum 

2013 adalah melakukan Diklat Implementasi Kurikulum 2013 kepada seluruh unsur pendidikan, 

dalam hal ini pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah serta unsur-unsur lain yang terlibat 

langsung dalam proses pendidikan. Salah satu strategi , yaitu melalui Pendidikan dan Pelatihan 

(Diklat) Implementasi Kurikulum 2013 yang diperuntukkan bagi Kepala Sekolah dan Pengawas 

Sekolah. Selain itu, hal yang sama juga akan dilakukan terhadap Guru. Di dalam Teori Kurikulum 

dijelaskan bahwa keberhasilan suatu kurikulum merupakan proses panjang, mulai dari kristalisasi 

berbagai gagasan dan konsep ideal tentang pendidikan, perumusan desain kurikulum, persiapan 

pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana, tata kelola pelaksanaan kurikulum, 

termasuk pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, (Anita Lie, 2012). 

 

Atas dasar itu, diklat Implementasi Kurikulum 2013 menjadi langkah awal yang sangat penting untuk 

mempercepat pemahaman dan keterampilan dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut. Untuk 

memelihara dan meningkatkan kesinambungan pemahaman dan implementasi kurikulum 2013 di 

masing-masing satuan pendidikan, diprogramkan kegiatan pendampingan untuk para guru dan kepala 

sekolah. Program pendampingan ini dilakukan sebagai penguatan dalam memahami konsep 

kurikulum 2013 berikut perubahannya di lapangan serta untuk membantu mengatasi berbagai kendala 

yang muncul pada saat implementasi kurikulum tersebut di sekolah. 

 

Mengingat pentingnya program pendampingan implementasi kurikulum 2013 bagi para guru dan 

kepala sekolah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Pedoman 

Penyelenggaraan Kegiatan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 untuk menyeleraskan 

persepsi dan langkah yang telah disepakati bersama dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. 

Pedoman ini menjadi acuan bagi tim pendamping agar pelaksanaan kurikulum sesui dengan kebijakan 

yang ditetapkan. 

 

Salah satu cara yang cukup efektif adalah melalui penerapan model pembelajaran kooperatif dengan 

tipe STAD (Student Teams Achievment Divisions). Oleh karena itu perlu diadakan penelitian tindakan 

kelas untuk membuktikan bahwa melalui penerapan pembelajaran kooperatif dengan tipe STAD 

(Student Teams Achievment Divisions) dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa pada 

pembelajaran IPA siswa kelas VIIA Semester Ganjil UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 

Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020. 

 

Identifikasi Masalah 

Identifikasikan masalah-masalah yang perlu di teliti yaitu: Apakah model pembelajaran kooperatif 

dengan tipe STAD (Student Teams Achievment Divisions) dapat meningkatkan kesiapan belajar siswa 

UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah tahun pelajaran 

2019/2020? Apakah model pembelajaran kooperatif dengan tipe STAD (Student Teams Achievment 

Divisions) dapat meningkatkan interaksi antar siswa UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 

Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah tahun pelajaran 2019/2020? Apakah model pembelajaran 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7   │   No. 12  │    DESEMBER 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         30 

  

Kooperatif learning tipe STAD (Student Teams Achievment Divisions) dapat meninggkatkan interaksi 

siswa dan guru UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah 

tahun pelajaran 2019/2020?  Apakah model pembelajaran Kooperatif learning tipe STAD (Student 

Teams Achievment Divisions) dapat meningkatkan tanggung jawab siswa UPTD Satuan Pendidikan 

SMP Negeri 1 Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah tahun pelajaran 2019/2020? Apakah model 

pembelajaran kooperatif dengan tipe STAD (Student Teams Achievment Divisions) dapat 

meningkatkan pemahaman tugas siswa UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Kotagajah 

Kabupaten Lampung Tengah tahun pelajaran 2019/2020? 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, permasalahan yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana menerapkan pembelajaran model kooperatif dengan tipe 

STAD agar dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa pada mata pelajaran IPA? Apakah 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas 

siswa pada pembelajaran mata pelajaran IPA siswa kelas VIIA UPTD  Satuan Pendidikan SMP 

Negeri 1 Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah ? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian yang telah dikemukakan, penelitian ini 

bertujuan: Siswa dapat belajar secara mandiri maupun kelompok serta mampu mempertanggung 

jawabkan segala tugas individu maupun kelompok. 85% dari seluruh siswa dapat dapat mencapai 

kompetensi sesuai KKM yang telah ditetapkan. Guru dapat meningkatkan strategi dan kualitas proses 

pembelajaran pada mata pelajaran IPA. 

 

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dijelaskan 

bahwa berdasarkan hasil evaluasi kurikulum yang dilakukan oleh Pusat Kurikulum dan Buku 

(Puskurbuk) menunjukkan perlu ada penataan kembali kurikulum yang diterapkan saat ini. Atas dasar 

itu, Pemerintah Republik Indonesia pada bulan Juli tahun ajaran 2019-2020 mencanangkan akan 

memberlakukan Kurikulum 2013 secara menyeluruh dengan pembenahan pembenahan dalam setiap 

bidang guna penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Hal ini dipertegas oleh Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan melalui kebijakannya, bahwa Kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan insan 

indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan yang terintegrasi. Dengan demikian, Kurikulum 2013 diharapkan dapat mengatasi 

kelemahan-kelemahan yang ada pada kurikulum sebelumnya. 

 

Langkah awal yang perlu dilakukan dalam rangka perluasan pemahaman implementasi Kurikulum 

2013 adalah melakukan Diklat Implementasi Kurikulum 2013 kepada seluruh unsur pendidikan, 

dalam hal ini pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah serta unsur-unsur lain yang terlibat 

langsung dalam proses pendidikan. Salah satu strategi , yaitu melalui Pendidikan dan Pelatihan 

(Diklat) Implementasi Kurikulum 2013 yang diperuntukkan bagi Kepala Sekolah dan Pengawas 

Sekolah. Selain itu, hal yang sama juga akan dilakukan terhadap Guru. Di dalam Teori Kurikulum 

dijelaskan bahwa keberhasilan suatu kurikulum merupakan proses panjang, mulai dari kristalisasi 

berbagai gagasan dan konsep ideal tentang pendidikan, perumusan desain kurikulum, persiapan 

pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana, tata kelola pelaksanaan kurikulum, 

termasuk pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, (Anita Lie, 2012). 

 

Atas dasar itu, diklat Implementasi Kurikulum 2013 menjadi langkah awal yang sangat penting untuk 

mempercepat pemahaman dan keterampilan dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut. Untuk 
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memelihara dan meningkatkan kesinambungan pemahaman dan implementasi kurikulum 2013 di 

masing-masing satuan pendidikan, diprogramkan kegiatan pendampingan untuk para guru dan kepala 

sekolah. Program pendampingan ini dilakukan sebagai penguatan dalam memahami konsep 

kurikulum 2013 berikut perubahannya di lapangan serta untuk membantu mengatasi berbagai kendala 

yang muncul pada saat implementasi kurikulum tersebut di sekolah. 

 

Mengingat pentingnya program pendampingan implementasi kurikulum 2013 bagi para guru dan 

kepala sekolah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Pedoman 

Penyelenggaraan Kegiatan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 untuk menyeleraskan 

persepsi dan langkah yang telah disepakati bersama dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. 

Pedoman ini menjadi acuan bagi tim pendamping agar pelaksanaan kurikulum sesui dengan kebijakan 

yang ditetapkan. 

 

Salah satu cara yang cukup efektif adalah melalui penerapan model pembelajaran kooperatif dengan 

tipe STAD (Student Teams Achievment Divisions). Oleh karena itu perlu diadakan penelitian tindakan 

kelas untuk membuktikan bahwa melalui penerapan pembelajaran kooperatif dengan tipe STAD 

(Student Teams Achievment Divisions) dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa pada 

pembelajaran IPA siswa kelas VIIA Semester Ganjil UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 

Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Kotagajah 

siswa kelas VII-A pada semester ganjil tahun pelajaran 2019/2020, yaitu bulan Juli sampai dengan 

bulan Agustus  2019. Penentuan waktu penelitian mengacu pada kalender akademik sekolah, karena 

PTK memerlukan beberapa siklus yang membutuhkan proses belajar mengajar yang efektif di kelas. 

Kelas VII-A memiliki 32 siswa  yang terdiri dari 20 lelaki  dan  12   perempuan  dengan  kualitas 

pembelajaran yang masih rendah. Penelitian ini menerapkan pembelajaran STAD (Student Teams 

Achievment Divisions). Siswa dibagi dalam kelompok kecil yang heterogen dengan beranggotakan 6 

siswa sebanyak 6 kelompok.  

 

PTK ini dilaksanakan melalui tiga siklus untuk melihat peningkatan prestasi hasil belajar dalam 

mengikuti mata pelajaran IPA melalui kooperatif  tipe STAD (Student Team Achievement Divisions) 

dalam setiap siklus diadakan rata-rata 4 - 5 kali tatap muka kecuali pada siklus ke tiga ada 3 kali tatap 

muka, sehingga total dalam 3 kali siklus ada 12 kali pertemuan,  Dalam PTK ini yang menjadi subyek 

penelitian adalah siswa kelas VIIA yang terdiri dari 32 siswa dengan komposisi 20 siswa laki-laki dan 

12 siswa perempuan. 

 

Sumber Data 

Sumber data dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah : Kegiatan Belajar Mengajar. Sumber data 

dalam penelitian ini adalah pengamatan Kegiatan Pembelajaran yang mencakup aspek sebagai 

berikut:   keaktifan berdiskusi, percaya diri,  menghargai pendapat orang lain, dan sopan dalam 

berbicara Sedangkan Portofolio sebagai sumber data berupa rubrik pengamatan kelompok yang 

mencakup aspek sebagai berikut: Kerapihan. Kesesuaian dengan Tugas. Kebenaran jawaban. 

Tanggung jawab. 
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Hasil Belajar Siswa.  

Hasil belajar siswa sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah nilai hasil postest siswa yang 

diadakan pada setiap akhir pertemuan 

 

Analisis Data 

Data yang dikumpulkan pada setiap kegiatan observasi dari pelaksanaan siklus penelitian dianalisis 

secara deskriptif dengan menggunakan teknik persentase untuk melihat kecenderungan yang terjadi 

dalam kegiatan pembelajaran. Hasil belajar: dengan menganalisis nilai rata-rata ulangan harian. 

Kemudian dikategorikan dalam klasifikasi Tuntas dan Tidak Tuntas. Aktivitas siswa dalam proses 

belajar mengajar IPA: dengan menganalisis tingkat keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar 

IPA. Kemudian dikategorikan dalam klasifikasi Amat baik,baik dan Cukup. 

 

INDIKATOR KINERJA 

Indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah selama proses pembelajaran ≥85% 

siswa aktif dalam pemebelajaran, kerja kelompok katagori amat baik ≥75% dan ketuntasan belajar 

siswa secara klasikal adalah ≥85% siswa memperoleh nilai ≥6,50. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Sekolah 

Sejarah Singkat UPTD Satuan Pendidikan SMPN 1 Kotagajah. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 

1 Kotagajah didirikan pada Tahun 1968 oleh (Alm) Mansyur,(Alm) Sumaryo  dan tokoh masyarakat 

Sritejokencono. (alm) Sumaryo selaku kepala desa menyediakan lahan untuk dihibahkan sebagai 

bangunan sekolah seluas 9.690 m2. Bangunan tersebut awanya SD, kemudian SD pindah dipertigaan 

sekiatar 200m dari bangunan SMP. Jumlah guru adalah 8 orang dengan jumlah murid 70 siswa.  

 

Hasil Penelitian 

Pertemuan pertama dan kedua pada siklus I ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal  15 Juli 2019, 

untuk pertemuan pertama dan kedua pada siklus I ini, guru mempersiapkan perangkat pembelajaran, 

menyusun skenario pembelajaran, lembar kerja siswa (LKS), Lembar Diskusi Siswa (LDS), 

mempersiapkan alat, bahan dan media pembelajaran dan lembar observasi  yang diperlukan. 

 

Guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan memperkenalkan kolaborator. 

Selanjutnya guru melakukan apersepsi dengan menyampaikan Kompetensi Dasar dan materi pokok 

pembelajaran. Guru melakukan tanya jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi yang akan 

disampaikan pada pertemuan itu.   

 

Memasuki kegiatan inti guru pada pertemuan pertama memberi penjelasan mengenai materi 

Pengertian Besaran dan pertemuan kedua materi  Besaran Pokok dan Besaran Turunan. Untuk 

melatih keterampilan berbicara, siswa disuruh menyampaikan laporan yang telah ditulis secara lisan 

ke depan kelas. Siswa dan guru melakukan penilaian berdasarkan rubrik penilaian yang telah 

disepakati sebelumnya dan memberi komentar serta masukan-masukan. 

 

Pembahasan 

Data aktivitas siswa diperoleh melalui observasi terhadap proses pembelajaran dengan menggunakan 

instrumen yang terdiri dari 4 aspek yaitu: 1) Keaktifan berdiskusi, 2) Percaya diri, 3) Menghargai 

pendapat orang lain, dan 4) Sopan dalam berbicara. Keempat aspek tersebut selanjutnya dikategorikan 

dalam klasifikasi amat baik, baik, dan cukup. Indikator Aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

ditetapkan katagori amat baik dan baik (A+B) ≥%85. Berdasarkan data yang diperoleh melalui 
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pengamatan terhadap aktivitas siswa pada siklus I, pertemuan pertama dan kedua diperoleh data yang 

menunjukkan bahwa amat baik berjumlah 20 atau 13,89%, aktivitas siswa dalam kategori baik 

berjumlah 65 atau 45,14% dan katagori cukup sebanyak 59 atau 40,97, katogori amat baik dan baik 

(A+B) = 59,03% Pada pertemuan ketiga dan keempat data yang menunjukkan bahwa aktivitas siswa 

amat baik berjumlah 25 atau 17,36%, aktivitas siswa dalam kategori baik berjumlah 68 atau 47,22% 

dan katagori cukup sebanyak 51 atau 35,42%, katagori amat baik dan baik (A+B) = 64,58% 

 

Dari data di atas aktivitas siswa selama proses pembelajaran katagori amat baik dan baik (A+B) 

bertuturut-turut: 59,03% dan 64,58% belum mencapai standar yang ditetapkan yaitu ≥85% siswa aktif 

secara klasikal. Menunjukkan bahwa belum semua aspek penelitian dapat tercapai. Aktivitas siswa 

yang masih memerlukan penekanan yaitu pada aspek 1 (keaktifan berdiskusi). Selain itu siswa juga 

perlu bimbingan dalam menghargai pendapat orang lain (3), dan kesopanan dalam berbicara (4). 

 

Pada siklus kedua, pertemuan pertama dan kedua data yang diperoleh melalui observasi terhadap 

aktivitas siswa diperoleh data yang menunjukkan bahwa aktivitas siswa amat baik berjumlah 26 atau 

18,06%, aktivitas siswa dalam kategori baik berjumlah 73 atau 50,69% dan katagori cukup sebanyak 

45 atau 31,25%, katagori amat baik dan baik (A+B) = 68,75%. Data yang diperoleh dari hasil 

pengamatan pada pertemuan ketiga terhadap aktivitas siswa menunjukkan bahwa aktivitas siswa amat 

baik berjumlah 30 atau 20,83%, aktivitas siswa dalam kategori baik berjumlah 77 atau 53,47% dan 

katagori cukup sebanyak 37 atau 24,3%, katagori amat baik dan baik (A+B) = 74,31%. Dan dari hasil 

pengamatan pada pertemuan keempat dan kelima terhadap aktivitas siswa diperoleh data yang 

menunjukkan bahwa aktivitas siswa amat baik berjumlah 42 atau 29,17%, aktivitas siswa dalam 

kategori baik berjumlah 73 atau 50,69% dan katagori cukup sebanyak 29 atau 20,14%, katagori amat 

baik dan baik (A+B) = 79,86%. 

 

Dari data di atas aktivitas siswa selama proses pembelajaran katagori amat baik dan baik (A+B) 

bertuturut-turut: 68,75%, 74,31% dan 79,86% belum mencapai standar yang ditetapkan yaitu ≥85% 

siswa aktif secara klasikal. Menunjukkan bahwa belum semua aspek penelitian dapat tercapai. 

Aktivitas siswa yang masih memerlukan penekanan yaitu pada aspek 1 (keaktifan berdiskusi). Selain 

itu siswa juga perlu bimbingan dalam menghargai pendapat orang lain (3). 

 

Hasil pengamatan pada siklus ketiga pertemuan pertama dan kedua terhadap aktivitas siswa diperoleh 

data yang menunjukkan bahwa aktivitas siswa amat baik berjumlah 57 atau 39,58%, aktivitas siswa 

dalam kategori baik berjumlah 64 atau 44,44% dan katagori cukup sebanyak 23 atau 15,97%, katagori 

amat baik dan baik (A+B) = 84,03%. Dan pada pertemuan keiga aktivitas siswa amat baik berjumlah 

57 atau 39,58%, aktivitas siswa dalam kategori baik berjumlah 68 atau 47,22% dan katagori cukup 

sebanyak 19 atau 13,19%, katagori amat baik dan baik (A+B) = 86,11%. 

 

Dari data aktivitas siswa selama proses pembelajaran pada pertemuan pertama dan kedua siklus III 

katagori amat baik dan baik (A+B) adalah 84,03%,  belum mencapai standar yang ditetapkan yaitu 

≥85% siswa aktif secara klasikal. Menunjukkan bahwa belum semua aspek penelitian dapat tercapai. 

Aktivitas siswa yang masih memerlukan penekanan yaitu pada aspek 1 (keaktifan berdiskusi). Dan 

pada pertemuan ketiga siklus III katagori amat baik dan baik (A+B) adalah 86,81%, telah mencapai 

standar yang ditetapkan yaitu ≥85% siswa aktif secara klasikal. 

 

Dokumen Portofolio 

Keberasilan kerja kelompok selama proses pembelajaran pada penelitian ini ditetapkan katagori amat 

baik  ≥%75. Dari pengamatan terhadap dokumen kerja kelompok siswa yang meliputi 4 kriteria yaitu 
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: 1) Kerapihan, 2) Kesesuaian dengan Tugas, 3) Kebenaran jawaban, 4) Tanggung jawab. Pada siklus 

I pertemuan pertama, dan kedua dapat diperoleh dokumen dengan katagori amat baik berjumlah 10 

atau 41,67%, katagori baik berjumlah 10 atau 41,67%, sedangkan katagori cukup berjumlah 4 atau 

16,16%. Pada pertemuan ketiga dan keempat diperoleh dokumen kerja kelompok dengan katagori 

amat baik berjumlah 10 atau 41,67%, katagori baik berjumlah 12 atau 50,00%, sedangkan katagori 

cukup berjumlah 2 atau 8,33%.  

 

Pada pembelajaran siklus I kerja kelompok katagori amat baik belum mencapai standar yang telah 

ditetapkan yaitu ≥75%. Dari 4 kriteria yang terdapat dalam instrumen penelitian tersebut, yang masih 

memerlukan penekanan yaitu pada aspek kesesuaian dengan tugas (2), kebenaran jawaban (3) dan 

tanggung jawab (4). Selain itu, dalam proses pembelajaran perlu juga disampaikan tujuan 

pembelajaran kepada siswa secara jelas ketika guru melakukan kegiatan awal. Di akhir kegiatan guru 

perlu melakukan refleksi 

 

Pada siklus kedua, pertemuan pertama dan kedua data yang diperoleh menunjukkan dokumen dengan 

katagori amat baik berjumlah 11 atau 45,83%, katagori baik berjumlah 12 atau 50,00%, sedangkan 

katagori cukup berjumlah 1 atau 4,17%. Pertemuan ketiga dokumen dengan katagori amat baik 

berjumlah 13 atau 54,17%, katagori baik berjumlah 10 atau 41,67%, sedangkan katagori cukup 

berjumlah 1 atau 4,17%. Dan pertemuan keempat dan kelima diperoleh data dokumen dengan 

katagori amat baik berjumlah 14 atau 58,33%, katagori baik berjumlah 7 atau 29,17%, sedangkan 

katagori cukup berjumlah 3 atau 12,50%.  

 

Pada pembelajaran siklus II kerja kelompok katagori amat baik belum mencapai standart yang telah 

ditetapkan yaitu ≥75%. Dari 4 kriteria yang terdapat dalam instrumen penelitian tersebut, yang masih 

memerlukan penekanan yaitu pada aspek kesesuaian dengan tugas (2), kebenaran jawaban (3) dan 

tanggung jawab (4). Selain itu, dalam proses pembelajaran perlu juga disampaikan tujuan 

pembelajaran kepada siswa secara jelas ketika guru melakukan kegiatan awal. 

 

Siklus ketiga pada pertemuan pertama dan kedua diperoleh dokumen kinerja dengan katagori amat 

baik berjumlah 16 atau 66,67%, dan katagori baik berjumlah 8 atau 16,67%. Dan pada pertemuan 

ketiga kategori amat baik berjumlah 18 atau 75,00%, katagori baik berjumlah 6 atau 25,00%. 

 

Pada pembelajaran siklus III pada pertemuan ketiga kerja kelompok katagori amat baik telah 

mencapai standart yang telah ditetapkan yaitu ≥75%. 

 

Hasil Belajar Siswa 

Hasil Belajar Siswa adalah data yang diperoleh melalui hasil post tes yang dilakukan setiap akhir 

pertemuan pada penelitian ini dilakukan tujuh kali post tes. Hasil postes pada siklus I pertemuan 

pertama dan kedua, ketuntasan belajar secara klasikal, jumlah siswa yang tuntas belajaranya 15 siswa 

atau 47,22%, tidak tuntas sebanyak 17 siswa atau 52.78%. Nilai tertinggi 75 sedangkan nilai terendah  

50 dan nilai rata-rata adalah 62,50.  Pada pertemuan ketiga dan keempat, jumlah yang tuntas 

belajaranya 19 siswa atau 58,33% , tidak tuntas sebanyak 13 siswa atau 41,67%. Nilai tertinggi 80,50 

sedangkan nilai terendah 50 dan nilai rata-rata adalah 65,31.  

 

Pada siklus pertama belum mencapai standart yang telah ditetapkan yaitu siswa yang memperoleh 

nilai post tes ≥6,50 belum mencapai ≥85,00%. Terdapat beberapa kelemahan pada siklus I, antara 

lain: 1) Materi sebagai bahan diskusi diberikan pada saat diskusi akan dimulai sehingga siswa tidak 

dapat mempersiapkan diri dengan materi tersebut. 2) Siswa belum terbiasa dengan model STAD 
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sehingga siswa canggung melakukan akivitas berdiskusi. 3) Siswa pandai belum mampu menjadi 

penggerak dalam kelompoknya. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, dilakukan perbaikan pada 

pembelajaran siklus II yaitu: 1) Materi pelajaran diberikan lebih jelas pada awal pembelajaran, 2) 

Lebih banyak memotivasi siswa dan memberikan pertanyaan terkait dengan materi pelajaran, 3) 

Memberi semangat kepada ketua kelompok untuk membawa keberhasilan seluruh anggota kelompok. 

4) Meningkatkan pengelolaan kelas agar lebih kondusif 

 

Hasil belajar siswa pada siklus kedua, pertemuan pertama dan kedua  sebanyak 24 siswa atau 66,67% 

telah tuntas belajarnya, tidak tuntas sebanyak 12 siswa atau 33,33%. Nilai tertinggi 85 sedangkan nilai 

terendah 55 dan nilai rata-rata adalah 69,58. Pertemuan ketiga sebanyak 25 siswa atau 75,00% tuntas 

belajarnya, tidak tuntas sebanyak 7 siswa atau 25,00%. Nilai tertinggi 85 sedangkan nilai terendah 60  

dan nilai rata-rata adalah 70.56. Dan pertemuan keempat dan keelima ketuntasan belajar sebanyak 28 

siswa atau 83,33%, tidak tuntas sebanyak 4 siswa atau 16,67%. Nilai tertinggi 95 sedangkan nilai 

terendah 50  dan nilai rata-rata adalah 72,78. 

 

Pada siklus II belum mencapai standart yang telah ditetapkan yaitu siswa yang memperoleh nilai post 

tes ≥6,50 belum mencapai ≥85,00% Pada siklus ketiga pertemuan pertama dan kedua ketuntasan 

belajar sebanyak 28 siswa atau 86,11%, tidak tuntas sebanyak 4 siswa atau 13,89%, nilai tertinggi 90 

sedangkan nilai terendah 60  dan nilai rata-rata adalah 77,36. Pada pertemuan ketiga Ketuntasan 

belajar sebanyak 29 siswa atau 88,89%, tidak tuntas sebanyak 3 siswa atau 11,11%. Nilai tertinggi 90 

sedangkan nilai terendah 60  dan nilai rata-rata adalah 78,33.  Pada siklus III telah mencapai standart 

yang telah ditetapkan yaitu siswa yang memperoleh nilai post tes ≥6,50 belum mencapai ≥85,00% 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievment Divisions) dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa materi Besaran dan Satuan di UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 

Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah tahun pelajaran 2019/2020. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

penelitian pada pertemuan ketiga siklus III yaitu tingkat keaktifan siswa sebesar 86,81% telah 

memenuhi indikator kinerja yaitu ≥ 85% siswa aktif dalam pembelajaran. Pada pertemuan ketiga 

siklus III dokumen kerja kelompok katagori amat baik 75,00% telah memenuhi indikator kinerja 

≥75% bekerja amat baik. Pada pertemuan ketiga siklus III nilai rata-rata kelas sebesar 78,33 dengan 

ketuntasan 88,89% telah memenuhi indikator kinerja yaitu ≥85% siswa  mendapat nilai ≥65. Siswa 

dan guru merasa puas dengan pembelajaran yang sudah berlangsung pada pelaksanaan PTK ini. 

 

Saran 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata pelajaran IPA perlu dilakukan: Penerapan  

pembelajaran kooperatif dengan tipe STAD (Student Teams Achievment Divisions) pada materi IPA 

yang lain. Pada kegiatan pembelajaran perlu adanya kontrol yang baik dan bimbingan yang baik dari 

guru sehingga siswa benar-benar memanfaatkan waktu untuk memahami materi dengan baik dan aktif 

selama proses pembelajaran. Perlu sosialisasi mengenai strategi  pembelajaran kooperatif dengan tipe 

STAD (Student Teams Achievment Divisions) sebelum penelitian dilakukan. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to find out how children's creativity in drawing can be increased through a 

contextual learning approach in group B students of Kuntum Segar Pangean Kindergarten. it can be concluded 

that the improvement of learning to draw with a contextual learning approach in group B of Kuntum Segar 

Pangean Kindergarten is going well and therefore the children's creativity in drawing increases. In detail: The 

implementation of learning improvements went well, with a score of 4 (on a scale of 1-5) in cycle I, improved 

even better with a value of 4.2 (on a scale of 1-5) in cycle II. Children's learning achievement increased from 

less (score 5) before learning improvement, to good (value 8.08) in cycle I improvement and even better (value 

8.26) in cycle II. Children's learning achievement increases through drawing activities: 1) morning atmosphere, 

sun, 2) afternoon atmosphere, 3) rice field atmosphere, 4) apples, 5) sunflowers, 6) donuts, 7) pine trees, 8) 

television, and 9) the atmosphere in the rice fields. 

Key Word: Drawing Creativity and Contextual Learning 

 

ABSTRAK 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kreatifitas anak dalam menggambar dapat 

ditingkatkan melalui pendekatan contexstual learning di anak didik kelompok B TK Kuntum Segar Pangean. 

dapat disimpulkan bahwa perbaikan pembelajaran menggambar dengan pendekatan contextual learning di 

kelompok B TK Kuntum Segar Pangean berjalan dengan baik dan karenanya kreativitas anak dalam 

menggambar meningkat. Secara rinci: Pelaksanaan perbaikan pembelajaran berjalan dengan baik, dengan nilai 4 

(dalam skala 1-5) pada siklus I, meningkat menjadi lebih baik lagi dengan nilai 4,2 (dalam skala 1-5) pada siklus 

II. Prestasi belajar anak meningkat dari kurang (nilai 5) sebelum perbaikan pembelajaran, menjadi baik (nilai 

8,08) pada perbaikan siklus I dan lebih baik lagi (nilai 8,26) pada siklus II. Prestasi belajar anak meningkat 

melalui aktivitas-aktivitas menggambar : 1) suasana pagi hari, matahari, 2) suasana siang hari, 3) suasana sawah, 

4) apel, 5) bunga matahari, 6) roti donat, 7) pohon cemara, 8) televisi, dan 9) suasana di sawah. 

Kata Kunci: Kreativitas Menggambar dan Contextual Learning 

 

Latar Belakang Masalah 

Sejak usia dini anak sudah dikenalkan menggambar, dalam pembelajaran di TK kebanyakan guru 

kurang memperhatikan hasil belajar anak terhadap pembelajaran yang satu ini. Guru sering 

menggunakan menggambar sebagai pembelajaran relaksasi pada anak tanpa memperhatikan hasil 

karya anak sehingga didapati hasil karya anak dalam pembelajaran menggambar terkesan tanpa 

arahan. Pada prinsipnya kegiatan menggambar yang dilakukan oleh anak merupakan kegiatan 

naluriah, seperti halnya kegiatan makan, minum, berbicara, dan bercerita kepada orang lain. Kegiatan 

menggambar bersamaan dengan kegiatan orang lain seperti memilih dan mengenakan pakaian yang 

dilakukan oleh anak. Rasa seni dimulai dengan bagaimana anak bisa menata benda-benda 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7   │   No. 12  │    DESEMBER 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         38 

  

disekitarnya. Jika hal tersebut tidak dilakukan oleh anak, maka pendidik perlu segera mendidik dan 

membimbingnya. 

 

Ditjen Dikdasmen, (2006), tentang standar kompetensi kelompok B, menyebutkan bahwa anak 

mampu mengekspresikan diri dan berkreasi dengan berbagai gagasan, imajinasi dan menggunakan 

berbagai media/bahan menjadi suatu karya seni. Kemudian dalam hasil belajar anak, diharapkan agar 

dapat menggambar sederhana dengan berbagai media seperti arang, kapur, crayon, pensil warna, 

pastel dan lain-lain. Untuk saat ini tuntutan dari kurikulum tersebut belum bisa direalisasikan di TK. 

Khusus dalam pembelajaran menggambar di TK, anak masih kurang kreatif dalam menggambar. Hal 

ini terlihat dari hasil karya anak dalam menggambar. Coretan yang dihasilkan anak masih berkesan 

umum dan menampilkan gambar yang sama setiap pengerjaan tugas menggambar. Misal: anak hanya 

menggambar rumah saja, anak menggambar gunung saja, atau anak menggambar pohon saja. Selain 

itu ketika anak diberikan tugas untuk mengambar suasana kelas sering ramai, anak sering jalan-jalan 

sendiri dan tidak serius dalam menggambar. 

 

Melihat kondisi yang seperti ini penulis mencoba meningkatkan kreatifitas anak dalam menggambar 

melalui pendekatan kontekstual learning. Kepada anak akan diperlihatkan bentuk asli dalam 

pembelajaran menggambar. Pendekatan ini dirasa perlu diterapkan untuk mengganti metode 

konvensional dalam pembelajaran menggambar di TK. 

 

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah penelitian: ”Apakah pendekatan kontekstual 

learning dapat digunakan untuk meningkatkan kreativitas menggambar di kelompok B TK?”. Tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kreatifitas anak dalam menggambar dapat 

ditingkatkan melalui pendekatan contexstual learning di anak didik kelompok B TK Kuntum Segar 

Pangean. 

 

Kreativitas adalah proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau konsep baru, atau 

hubungan baru antara gagasan dan konsep yang sudah ada.(Wikipedia Indonesia, 2012). Kreativitas 

adalah proses timbulnya ide baru, sedangkan inovasi adalah pengimplementasian ide itu sehingga 

dapat merubah dunia (Tanadi Santoso, 2012). 

 

Melakukan sesuatu seperti menggambar dibutuhkan kreativitas karena kreativitas mampu membelah 

batasan dan asumsi dan membuat koneksi pada hal lama yang tidak berhubungan menjadi sesuatu 

yang baru. Menggambar tidak hanya sekedar kegiatan membuat sebuah gambar namun lebih dari itu 

yaitu sebuah kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak. Kegiatan untuk menyalurkan ide dan 

gagasan ke dalam kertas gambar. 

 

Menggambar adalah membuat gambar. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mencoret, menggores, 

menorehkan benda tajam ke benda lain dan memberi warna, sehingga menimbulkan gambar (Hajar 

Pamadhi dan Evan Sukardi S, 2008). 

 

Menggambar adalah kegiatan-kegiatan membentuk imajinasi, dengan menggunakan banyak pilihan 

tehnik dan alat. Bisa pula menggambar berarti membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan 

dengan mengolah goresan dari alat gambar (Wikipedia Indonesia, 2012). 

 

Kegiatan menggambar dilakukan dengan kesadaran penuh berupa maksud dan tujuan tertentu maupun 

sekedar membuat gambar tanpa arti. Kegiatan ini dimulai dari menggerakkan tangan untuk 

mewujudkan sesuatu bentuk gambar secara tidak segaja, sampai dengan menggambar untuk maksud 
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tertentu. Anak-anak akan merasa senang setelah menggambar karena hal itu menjadi suatu cara 

berkomunikasi kepada orang lain. Apalagi, ketika gambar anak tersebut ditanggapi oleh orang tua 

dengan pertanyaan tentang makna dan arti bentuk gambar yang dihasilkan. 

Bagi anak normal ketika melihat suatu gambar maka terjadi proses berpikir, dimana cita-cita dan 

angan-angannya akan tumbuh terus. Pada saat ini gambar berfungsi sebagai stimulasi munculnya ide, 

pikiran maupun gagasan baru. Gagasan ini selanjutnya mendorong anak untuk berbuat, mengikuti 

pola berpikir seperti gambar atau justru muncul ide baru dan menggugah rasa. Proses ini kadangkala 

tidak disadari oleh orang tua, sehingga kritikan atau evaluasi diberikan kepada anak seolah-olah 

diberikan kepada orang dewasa. 

 

Sampai saat ini, pendidikan di Indonesia masih didominasi oleh kelas yang berfokus pada guru 

sebagai sumber utama pengetahuan, sehingga ceramah akan menjadi pilihan utama dalam 

menentukan strategi belajar. Sehingga sering mengabaikan pengetahuan awal anak. Untuk itu 

diperlukan suatu pendekatan belajar yang memberdayakan anak didik. Salah satu pendekatan yang 

memberdayakan anak didik adalah pendekatan kontektual learning. 

 

Contektual learning dikembangkan oleh The Washington State Concortium for Contextual Teaching 

and Learning yang melibatkan 11 perguruan tinggi, 20 sekolah, dan lembaga-lembaga yang bergerak 

dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. Salah satu kegiatannya adalah Pusomaenh dan memberi 

kesempatan kepada guru-guru dari enam propinsi di Indonesia untuk belajar pendekatan kontekstual 

di Amerika Serikat melalui Direktorat SLTP Depdiknas. 

 

Pendekatan contextual learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara 

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

antara pengetahuan yang dimilikinya degan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota 

keluarga dan masyarakat (US Departement of Education) (dikutip Depdiknas, 2006). 

 

Dalam konteks ini anak perlu mengerti apa makna belajar, manfaatnya, dalam status apa mereka dan 

bagaimana mencapainya. Dengan ini anak akan menyadari bahwa apa yang mereka pelajari berguna 

bagi hidupnya nanti. Sehingga akan membuat mereka memposisikan sebagai diri sendiri yang 

memerlukan suatu bekal yang bermanfaat untuk hidupnya nanti dan anak akan berusaha untuk 

menanggapinya. 

 

Tugas guru dalam pembelajaran contextual adalah membantu anak dalam mencapai tujuannya. 

Maksudnya, guru lebih berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. Guru hanya mengelola 

kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan suatu yang baru bagi anak. Proses 

belajar mengajar lebih diwarnai student centered daripada teacher centered. Menurut Depdiknas guru 

harus melaksanakan beberapa hal sebagai berikut : Mengkaji konsep atau teori yang akan dipelajari 

oleh anak. Memahami latar belakang dan pengalaman hidup anak melalui proses pengkajian secara 

seksama. Mempelajari lingkungan sekolah dan tempat tinggal anak yang selanjutnya memilih dan 

mengiyakan dengan konsep atau teori yang akan dibahas dalam pembelajaran kontekstual. Merancang 

pengajaran dengan mengkaitkan konsep atau teori yang dipelajari dengan mempertimbangkan 

pengalaman yang dimiliki anak dan lingkungan hidup mereka. Melaksanakan penilaian terhadap 

pemahaman anak, dimana hasilnya nanti dijadikan bahan refleksi terhadap rencana pembelajaran dan 

pelaksanaannya. 

 

Sejauh ini pendidikan kita masih didominasi oleh pandangan bahwa pengetahuan sebagai perangkat 

fakta-fakta yang harus dihafal. Kelas berfokus pada guru sebagai sumber pengetahuan utama, 
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kemudian ceramah sebagai pilihan utama strategi belajar. Maka perlu strategi baru yang lebih 

memberdayakan siswa, sebuah pendekatan pembelajaran yang tidak mengharuskan siswa menghafal 

fakta-fakta tetapi mendorong siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri.    

 

Ada kecenderungan dewasa ini untuk kembali pada pemikiran bahwa anak akan belajar lebih baik jika 

lingkungan diciptakan alamiah. Belajar akan lebih bermakna jika anak “mengalami” apa yang yang 

dipelajarinya, bukan mengetahuinya. Pembelajaran yang berorientasi target penguasaan materi 

terbukti berhasil dalam kompetisi mengingat jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali anak 

memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang.    

 

Pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning) merupakan konsep belajar yang 

membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Proses pembelajaran berlangsung 

alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru 

ke siswa. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. Siswa perlu mengerti apa makna 

belajar, apa manfaatnya, dalam status apa mereka dan bagaimana mencapainya. Dalam upaya 

pencapaiannya, mereka memerlukan guru sebagai pengarah dan pembimbing.    

 

Kelas kontekstual, tugas guru adalah membantu siswa mencapai tujuannya. Maksudnya, guru lebih 

banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. Tugas guru mengelola kelas sebagai 

sebuah tim yang bekerjasama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas (siswa).  

 

Sesuatu yang baru (pengetahuan dan ketrampilan) datang dari menemukan sendiri‟, bukan dari „apa 

kata guru‟. Kontekstual hanyalah sebuah strategi pembelajaran. Seperti halnya strategi pembelajaran 

yang lain, kontekstual dikembangkan dengan tujuan agar pembelajaran berjalan lebih produktif dan 

bermakna. Pendekatan kontekstual dapat dijalankan tanpa harus mengubah kurikulum dan tatanan 

yang ada.    Melalui landasan filosofi konstruktivisme, pendekatan kontekstual (CTL) dipromosikan 

menjadi alternatif strategi belajar yang baru. Melalui strategi CTL siswa diharapkan belajar melalui 

„mengalami‟ bukan „menghafal‟.   

 

Contextual Teaching and Learning memiliki landasan yang kuat dan merupakan hasil penelitian di 

alam psikologi pendidikan dan psikologi sosial, antara lain :   Sains Kognitif :  1) Semua proses 

belajar terjadi dari pengetahuan dan pengalaman yang  telah diperoleh sebelumnya.  2) Pengetahuan 

dikonstruksi dalam berbagai ragam konteks untuk diterapkan pada konteks yang baru.  b. 

Konstruktivisme  1) Struktur  pengetahuan  setiap  orang  berbeda  dengan  struktur  pengetahuan 

orang  lain,  setiap  pengetahuan  masing-masing  individu  dibentuk  secara unik oleh pengalaman 

hidup dan pilihan- pilihan individu.  2) Seseorang mengkonstruksi pengetahuannya di dalam struktur 

dan melalui interaksi sosial.  3) Pengetahuan yang dimiliki oleh individu atau masyarakat tidak statis.  

c. Teori motivasi : Belajar amat efektif bila dimotivasi oleh keberhasilan dalam melaksanakan tugas.  

2.1.3 Hakekat Pembelajaran CTL  Pembelajaran konstektual ( Contextual Teaching and Learning ) 

adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi 

dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sesuai dengan mottonya yang berbunyi : 

Student Learn Best By Actively Constructing Their Own Understanding (CTL Academy Fellow, 

1999)  (Cara belajar terbaik adalah siswa mengkonstruksikan sendiri secara aktif pemahamannya)  
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Konsep dasar pembelajaran kontekstual adalah pendekatan dalam pembelajaran dengan kegiatan 

mengajar dari guru yang menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata dan 

kegiatan belajar yang memotivasi siswa agar menghubungkan dan menerapkan pengetahuannya pada 

kehidupan sehari-hari sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Langkah-langkah penerapan CTL 

secara garis besar adalah sebagai berikut :   Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih 

bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan 

dan ketrampilan barunya.   Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiri untuk semua topik.  

Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Ciptakan masyarakat belajar (belajar dalam 

kelompok-kelompok). Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Lakukan refleksi di akhir 

pertemuan.  Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara.   

 

Manusia yang baru dilahirkan telah membawa beberapa naluri atau instink dan potensi-potesi yang 

telah diperlukan untuk kelangsungan hidupnya, tetapi jumlahnya terbatas sekali. Jika potensi bawaan 

itu tidak mungkin berkembang baik tanpa pengaruh dari luar yaitu lingkungan. Di samping 

kepandaian-kepandaian yang bersifat jasmaniah, seperti : merangkak, duduk, berjalan tegak, lari, naik 

sepeda, makan dengan sendok dan sebagainya, anak (manusia) itu membutuhkan kepandaian-

kepandaian yang bersifat rohaniah. Manusia bukan hanya makhluk biologis seperti halnya dengan 

hewan. Manusia adalah makhluk sosial dan berbudaya. Jadi jelaslah bahwa belajar sangat penting 

bagi kehidupan manusia yang membutuhkan waktu yang lama, dan senantiasa belajar bila manapun 

dan dimanapun manusia berada. 

 

Sebagai landasan penguraian mengenai apa yang dimaksud dengan belajar, Ngalim Purwanto 

(1997:84) mengemukakan beberapa definisi sebagai berikut : Hilgard dan Bower, dalam bukunya 

Theories of learning (1975) mengemukakan : belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku 

seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang dalam 

situasi itu, dimana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan respon 

pembawaan, kematangan, atau keadaan-keadaan sesaat seseorang (misalnya kelelahan, pengaruh obat, 

dan sebagainya). Gagne, dalam bukunya The Conditioning of learning (1997) menyatakan bahwa : 

Belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa 

sedemikian rupa sehingga perbuatannya (performancenya) berubah dari waktu sebelum ia mengalami 

situasi itu ke waktu sesudah ia mengalami situasi tadi. Morgan, dalam bukunya Introduction to 

psychology (1978) mengemukakan : Belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam 

tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Witherington, dalam buku 

Educational Psycology mengemukakan : Belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang 

menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari pada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, 

kepandaian, atau suatu pengertian.  

 

Dari definisi-definisi yang di atas, dapat dikemukakan adanya beberapa elemen yang penting 

mencirikan pengertian belajar, yaitu : Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, dimana 

perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, tetapi juga ada kemungkinan 

mengarah kepada tingkah laku yang lebih buruk. Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi 

melalui latihan atau pengalaman, dalam arti perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pertumbuhan 

atau kematangan tidak dianggap sebagai hasil belajar : seperti perubahan-perubahan yang terjadi pada 

diri seorang bayi. tidak dapat disebut belajar, maka perubahan itu harus relatif mantap dan merupakan 

akhir dari pada suatu periode waktu yang cukup panjang. Tingkah laku manusia mengalami 

perubahan karena belajar menyangkut berbagai aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis, seperti : 

perubahan dalam pengertian, pemecahan masalah, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, ataupun sikap. 
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Manusia sebagai makhluk yang berbudaya membutuhkan dunia luar untuk mengembangkan dan 

melangsungkan hidupnya. Manusia selalu berusaha untuk mengadakan interaksi dengan dunia luar. ia 

berusaha untuk menggunakan dan mengubah dunia luar untuk kebutuhan dirinya. ia selalu belajar, 

menyesuaikan diri dengan dunia luar. Dengan kegiatan belajar atau menyesuaikan diri itu, berbagai 

macam cara mereka pergunakan. Di bawah ini uraian beberapa macam cara penyesuaian dan yang 

dilakukan manusia dengan sengaja maupun tidak sengaja, dan bagaimana hubungannya dengan 

belajar. 

 

Kematangan (naturation) adalah suatu proses pertumbuhan organ-organ. Suatu organ dalam diri 

manusia hidup dikatakan telah matang, jika ia telah mencapai kesanggupan untuk menjalankan 

fungsinya masing-masing. Kematangan itu datang waktunya dengan sendirinya. 

 

Sedangkan belajar lebih membutuhkan kegiatan yang disadari. Suatu aktivitas, latihan-latihan, dan 

konsentrasi dari orang yang bersangkutan. Proses belajar terjadi karena perangsang-perangsan, dari 

luar. Sedangkan proses kematangan terjadi dari dalam. Akan tetapi ke dua preses itu dalam 

prakteknya berhubungan erat satu sama lainnya, keduanya saling menyempurnakan. 

 

Penyesuaian diri merupakan suatu proses yang dapat merubah tingkah laku manusia. Penyesuaian diri 

yang terdapat pada diri manusia  ada dua macam yaitu : Penyesuaian diri outoplastic, seorang 

mengubah dirinya disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Penyesuaian diri alloplastis, yang berarti 

mengubah lingkungan disesuaikan dengan kebutuhan dirinya. Kedua macam penyesuaian diri ini 

termasuk ke dalam proses belajar, karena terjadi perubahan-perubahan yang kadang-kadang sangat 

mendalam dalam kehidupan manusia. Manusia dalam  kehidupannya selalu belajar akan tetapi tidak 

semua belajar adalah penyesuaian diri.  Belajar dan pengalaman keduanya merupakan suatu proses 

yang dapat merubah sikap, tingkah laku, dan pengetahuan. Akan tetapi, belajar dan memperoleh 

pengalaman berbeda. Mengetahui sesuatu belum tentu merupakan belajar dalam arti paedagogis, 

tetapi sebaliknya tahap-tahap belajar berarti juga mengalami. 

 

Di dalam bermain juga terjadi proses belajar. Persamaannnya ialah bahwa dalam belajar dan bermain 

keduanya terjadi perubahan yang dapat mengubah tingkah laku, sikap, dan pengalaman. Akan tetapi, 

antara keduanya terdapat perbedaan menurut kata bermain merupakan kegiatan yang khusus bagi 

anak-anak meskipun pada orang dewasa terdapat juga. Sedangkan belajar merupakan kegiatan yang 

umum, terdapat pada manusia sejak lahir sampai mati. 

 

Menurut sifatnya, perbedaan antara belajar dan bermain ialah kegiatan belajar mempunyai tujuan 

yang terletak pada masa depan. Sedangkan bermain hanyalah ditujukan untuk tertentu saja. Belajar 

mempunyai arti yang lebih luas dari pada hanya mencapai pengertian. Ada proses belajar yang 

berlangsung dengan otomatis tanpa pengertian. Sebaliknya ada pula pengertian yang tidak 

menimbulkan proses belajar. Dengan mendapatkan sesuatu pengertian tertentu, belum tentu seseorang 

kemudian berubah tingkah lakunya. Belum tentu seseorang yang mengerti tentang sesuatu berarti 

menjalankan atau bersikap sesuai dengan pengertian yang telah dicapainya. 

 

Menghafal atau mengingat tidak sama dengan belajar. Hafal atau ingat akan sesuatu belum menjamin 

bahwa dengan demikian orang sudah belajar dalam arti yang sebenarnya, sebab untuk mengetahui 

sesuatu tidak cukup hanya dengan menghafal saja, tetapi harus dengau pengertian. 

 

Belajar dan latihan keduanya dapat menyebabkan perubahan atau proses dalam tingkah laku, sikap, 

dan pengetahuan. Akan tetapi antara keduanya mempunyai perbedaan. Di dalam praktek terdapat pula 

http://luar.la/
http://dirinya.la/
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proses yang terjadi tanpa latihan. Berhasil baik atau tidaknya belajar itu tergantung kepada bermacam-

-macam faktor. Adapun faktor-faktor itu, antara lain :  Kita tidak dapat memaksakan anak untuk 

belajar, karena untuk dapat beiajar anak memerlukan kematangan potensi-potensi jasmaniah maupun 

rohaniahnya. Mengajarkan sesuatu dapat berhasil, jika tarap pertumbuhan pribadi memungkinkan dan 

potensi jasmaniah serta rohaniahnya telah matang. 

 

Di samping kematangan, dapat tidaknya seseorang mempelajari sesuatu dengan berhasil baik 

ditentukan atau dipengaruhi oleh tarap kecerdasannya. Kenyataan menunjukkan kepada kita, 

meskipun anak yang berumur 14 tahun ke atas pada umumnya telah matang untuk belajar ilmu pasti, 

tetapi tidak semua anak-anak pandai ilmu pasti. Demikian pula halnya dalam mempelajari mata 

pelajaran dan kecakapan-kecakapan lainnya. Jadi jelas bahwa dalam belajar intelegensi pun turut 

memegang peranan. 

 

Terlatih atau sering mengulangi sesuatu, maka kecakapan dan pengetahuan yang dimilikinya dapat 

menjadi makin dikuasai dan mendalam. Sebaliknya tanpa latihari pengalaman-pengalaman yang telah 

dimilikinya dapat menjadi hilang atau berkurang. Karena latihan atau seringkali mengalami sesuatu, 

seseorang dapat timbul minatnya kepada sesuatu. Makin besar minat makin besar pula perhatiannya 

sehingga memperbesar hasratnya untuk mempelajarinya. 

 

Motif merupakan pendorong bagi organisme untuk melakukan sesuatu. Motif intrinsik dapat 

mendorong sescoraag sehingga akhirnya orang itu menjadi spesialis dalam bidang ilmu pengetahuan 

tertentu. Tak mungkin seseorang mau berusaha mempelajari sesuatu dengan sebaik--baiknya jika la 

tidak mengetahui betapa penting dan faedahnya hasil yang akan dicapai dari belajarnya itu bagi 

dirinya. Tiap-tiap orang mempunyai sifat-sifat kepribadiannya masing--masing yang berbeda antara 

seorang dengan yang lain. Ada orang yang mempunyai sifat keras hati, berkemauan keras, tekun 

dalam segala usahanva, halus perasaannya, dan ada pula yang sebaliknya. Sifat-sifat kepribadian 

seseorang itu sedikit banyaknya turut pula mempengaruhi sampai dimanakah hasil belajarnya dapat 

dicapai. Termasuk ke dalam sifat-sifat kepribadian ini ialah faktor kesehatan fisik dan kondisi badan. 

 

Suasana dan keadaan keluarga yang bermacam-macam mau tidak mau turut mempengaruhi 

bagaimana dan sampai dimana belajar dialami dan dicapai anak-anak. Termasuk dalam keluarga ini, 

ada tidaknya atau tersedianya fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam belajar turut memegang 

peranan penting. 

 

Guru dan cara mengajarnya merupakan faktor yang sangat penting. Bawaimana sikap dan kepribadian 

guru, dan bagaimana cara guru itu mengajarkan pengetahuan itu kepada anak didiknya, turut 

menentukan bagaimana hasil belajar yang dapat dicapai anak 

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data yang diperoleh 

dianalisis dan disajikan dalam bentuk uraian kata-kata. Penelitian ini berangkat dari masalah yang 

terdapat di lapangan, kemudian direfleksikan dan dianalisis berdasarkan teori-teori yang menunjang 

untuk kemudahan dilakukan tindakan di lapangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai acuan guru untuk menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan motivasi dan latar 

belakang siswa sehingga belajar menjadi lebih bermakna. 

 

Jenis penelitian ini merupakan perspektif fenomenologi, yaitu peneliti berusaha untuk memahami 

makna peristiwa dari interaksi yang terjadi selama penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian 
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tindakan, karena dari analisis dari refleksi di setiap akhir kegiatan dilakukan tindakan yang 

berdasarkan pada hasil analisis dan refleksi yang dibuat sebelumnya. 

 

Penelitian ini kehadiran peneliti di sekolah sangat diperlukan. Peranan peneliti dalam penelitian ini 

adalah sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Selama kegiatan berlangsung peneliti melakukan 

diskusi dengan guru tentang langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. 

Kemudian peneliti bertindak sebagai guru sementara guru bertindak sebagai pengamat yaitu 

mengamati kegiatan guru selama proses belajar mengajar berlangsung dengan menerapkan 

pembelajaran terpadu pada mata Bahasa Indonesia. 

 

Setelah rencana perbaikan pembelajaran siklus I disetujui oleh supervisor, penulis meminta izin ke 

kepala sekolah untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Untuk mengumpulkan data, penulis 

meminta bantuan rekan sejawat. Pada hasil penelitian ini akan mendeskripsikan tentang pelaksanaan 

penelitian yang dibagi atas dua siklus kegiatan, yaitu Siklus I dan Siklus II. Masing-masing siklus 

harus melewati tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 

 

Secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan perbaikan pembelajaran berjalan dengan baik, 

dengan nilai rata-rata 4 (dalam skala 1-5) dan prestasi belajar siswa baik dengan nilai rata-rata 8 pada 

SKH1, nilai rata-rata 8,2 pada SKH 2, nilai rata-rata 8 pada SKH 3, nilai rata-rata 8,1 pada SKH 4, 

dan nilai rata-rata 8,2 pada SKH 5. 

 

Pada SKH 1 guru mengatakan kepada anak-anak bahwa hari ini akan menggambar. Anak-anak 

diminta mengikuti guru ke halaman TK, kemudian anak-anak mengamati suasana pagi hari disekitar 

lingkungan TK. Dilanjutkan dengan kegiatan menggambar suasana pagi hari. Kegiatan menggambar 

dilaksanakan di halaman TK. Selama kegiatan guru menunggui dan mengamati kegiatan anak. 

 

Pada SKH 2 guru mengatakan kepada anak-anak bahwa hari ini akan menggambar matahari. Anak-

anak diminta mengikuti guru ke halaman TK, kemudian anak-anak melihat ke langit dan melihat 

matahari sebentar. Dilanjutkan dengan kegiatan menggambar matahari. Kegiatan menggambar 

dilaksanakan di halaman TK. Selama kegiatan guru menunggui dan mengamati kegiatan anak. 

 

Pada SKH 3 guru mengatakan kepada anak-anak bahwa hari ini akan menggambar. Anak-anak 

diminta mengikuti guru ke pasar, kemudian anak-anak mengamati suasana siang hari disekitar pasar. 

Dilanjutkan dengan kegiatan menggambar suasana siang hari. Kegiatan menggambar dilaksanakan di 

dekat pasar. Selama kegiatan guru menunggui dan mengamati kegiatan anak. 

 

Pada SKH 4 guru mengatakan kepada anak-anak bahwa hari ini akan menggambar suasana di sawah. 

Anak-anak diminta mengikuti guru ke sawah di depan TK, kemudian anak-anak mengamati suasana 

di sawah. Dilanjutkan dengan kegiatan menggambar suasana di sawah. Kegiatan menggambar 

dilaksanakan di dekat sawah. Selama kegiatan guru menunggui dan mengamati kegiatan anak. 

 

Pada SKH 5 guru mengatakan kepada anak-anak bahwa hari ini akan menggambar buah apel. Guru 

memperlihatkan 2 buah apel, kemudian anak-anak mengamati 2 buah apel tersebut. Dilanjutkan 

dengan kegiatan menggambar buah apel. Kegiatan menggambar dilaksanakan di kelas. Selama 

kegiatan guru menunggui dan mengamati kegiatan anak. 

 

Di bawah ini kualitas pelaksanaaan aktivitas perbaikan pembelajaran menggambar dengan pendekatan 

contextual learning pada siklus I di kelompok B TK. Data kualitas pelaksanaan perbaikan 
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pembelajaran dan hasil tugas anak yang ditemukan dalam penelitian di kelompok B TK, dapat 

dikatakan bahwa pelaksanaan perbaikan pembelajaran meningkat dan karena itu prestasi belajar anak 

juga meningkat. Pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik, dengan nilai 4 (skala 1-5) pada 

siklus I dan meningkat lebih baik lagi dengan nilai 4,2 (skala 1-5) pada siklus II. Prestasi belajar anak 

meningkat dari kurang (nilai 5) sebelum perbaikan pembelajaran, menjadi baik (nilai 8,08) pada 

perbaikan siklus I dan lebih baik lagi (nilai 8,26) pada siklus II. 

 

Tiap siklus dalam pelaksanaan perbaikan selalu menunjukkan hasil yang baik, di bawah ini grafik 

rata-rata nilai anak yang menunjukkan peningkatan kreatifitas anak dalam menggambar melalui 

pendekatan contexstual learning. Hasil-hasil penelitian yang dibeberkan di muka, dapat disimpulkan 

bahwa perbaikan pembelajaran menggambar dengan pendekatan contextual learning di kelompok B 

TK Kuntum Segar Pangean berjalan dengan baik dan karenanya kreativitas anak dalam menggambar 

meningkat. Secara rinci : Pelaksanaan perbaikan pembelajaran berjalan dengan baik, dengan nilai 4 

(dalam skala 1-5) pada siklus I, meningkat menjadi lebih baik lagi dengan nilai 4,2 (dalam skala 1-5) 

pada siklus II. Prestasi belajar anak meningkat dari kurang (nilai 5) sebelum perbaikan pembelajaran, 

menjadi baik (nilai 8,08) pada perbaikan siklus I dan lebih baik lagi (nilai 8,26) pada siklus II. Prestasi 

belajar anak meningkat melalui aktivitas-aktivitas menggambar : 1) suasana pagi hari, matahari, 2) 

suasana siang hari, 3) suasana sawah, 4) apel, 5) bunga matahari, 6) roti donat, 7) pohon cemara, 8) 

televisi, dan 9) suasana di sawah. 

 

Bertolak dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh, penulis menyampaikan saran kepada rekan-rekan 

guru. Pembelajaran menggambar supaya kreativitas anak baik, guru hendaknya : Mengajak anak 

melihat bentuk asli dari benda yang akan digambar.  Mengajak anak untuk mengamati bentuk yang 

akan digambar dengan seksama dan teliti. Berikan kebebasan kepada anak dalam menggambar dan 

memilih warna. Bawa anak keluar dari kelas dan biarkan mereka menggambar di tempat terbuka. 

Bebaskan anak memilih bentuk gambar walaupun guru telah menentukan tema gambar. 

Disamping itu, karena terbukti penelitian tindakan kelas (PTK) dapat meningkatkan kreativitas 

menggambar anak, penulis menyarankan rekan-rekan guru mempelajari dan menerapkan PTK di 

kelasnya masing-masing. Pemahaman PTK ini dapat ditempuh melalui pertemuan KKG (Kelompok 

Kerja Guru). 
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EFFORTS TO IMPROVE STUDENTS' LEARNING OUTCOMES FOR 

CLASS V SD INPRES WIOI IN SCIENCE COURSES 

 

UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS V 

SD INPRES WIOI PADA MATA PELAJARAN IPA 

 

Adri Untu, S.Pd.SD 

SD Inpres Wioi Provinsi Sulawesi Utara 

 

ABSTRACT 

The purpose of this classroom action research is to improve the learning outcomes of Class V students of SD 

Inpres Wioi in the science subject matter of Heavenly Objects with the make a match learning model. The 

research subjects were the fifth grade students of SD Inpres Wioi, the academic year 2019/2020, totaling 11 

students, consisting of 5 male students and 6 female students. The place where the research was carried out was 

at SD Inpres Wioi. This research was carried out from April to March 2019 to May 2019 for 2 cycles. The 

results of the study, namely: The use of the make a match learning model can improve the learning outcomes of 

Class V students of SD Inpres Wioi in the science subject matter of Heavenly Objects. From the results of the 

study it was proven that in the implementation of the first cycle of learning research the average student 

learning outcome was 60.90, while in the second cycle the average student learning outcome was 60.90, while 

in the second cycle the average student learning outcome increased to 82.72 , while the percentage of 

completeness increased from 45.45% in the first cycle to 81.81% in the second cycle. 

Key Word: Learning Outcomes, Science 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa Kelas V SD Inpres Wioi 

pada mata pelajaran IPA materi Benda-benda Langit dengan model pembelajaran make a match.  Subjek 

penelitian adalah siswa kelas V SD Inpres Wioi, Tahun Pelajaran 2019/2020 yang berjumlah 11 siswa, yang 

terdiri dari 5 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Tempat yang dilakukannya penelitian adalah di SD Inpres 

Wioi, Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai bulan Maret 2019 sampai bulan Mei 2019 selama 2 

siklus. Hasil penelitian, yakni: Penggunaan model pembelajaran make a match dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa Kelas V SD Inpres Wioi pada mata pelajaran IPA materi Benda-benda Langit. Dari hasil penelitian 

terbukti bahwa pada pelaksanaan penelitian pembelajaran siklus I rata-rata hasil belajar siswa 60,90, sedangkan 

pada siklus II rata-rata hasil belajar siswa 60,90, sedangkan pada siklus II rata-rata hasil belajar siswa meningkat 

menjadi 82,72, sedangkan persentase ketuntasan meningkat dari 45,45% pada siklus I menjaedi 81,81% pada 

siklus II. 

Kata Kunci: Hasil Belajar, IPA 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Dalam pembangunan nasional, pendidikan diartikan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat 

manusia serta dituntut untuk menghasilkan kualitas manusia yang lebih tinggi guna menjamin 

pelaksanaan dan kelangsungan pembangunan. Pada hakikatnya pendidikan merupakan usaha sadar 

yang dilakukan seseorang terhadap orang lain agar memiliki pengetahuan dan keterampilan. Dalam 

proses pendidikan selalu terjadi perubahan tingkah laku, bukan saja perubahan dari tidak tahu menjadi 

tahu, tetapi lebih dari itu, perubahan yang diharapkan meliputi seluruh aspek kehidupan seperti aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berkaitan dengan hal tersebut proses pembelajaran adalah salah 

satu penentu keberhasilan pencapaiannya. Pembelajaran yang baik adalah bersifat menyeluruh dalam 

melaksanakannya dan mencakup berbagai aspek, baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik, 
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sehingga dalam pengukuran peningkatan dari hasil keberhasilannya selain dilihat dari segi kuantitas 

juga dari kualitas yang telah dilakukan di sekolah-sekolah. 

 

Mengacu dari pendapat tersebut, maka pembelajaran yang aktif ditandai adanya rangkaian terencana 

yang melibatkan siswa secara langsung, komprehensif, baik fisik, mental, maupun emosi. Hal ini 

sering diabdikan oleh guru, karena guru lebih mementingkan pada pencapaian tujuan dan target 

kurikulum. Salah satu upaya guru dalam menciptakan suasana aktif, efektif dan menyenangkan dalam 

pembelajaran yakni dengan menggunakan alat peraga. Hal ini dapat membantu guru dalam 

menggerakkan, menjelaskan gambaran ide dari suatu misteri. 

 

IPA adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam baik yang menyangkut abiotik maupun 

biotic. Pada prinsipnya, IPA diajarkan untuk membekali siswa agar mempunyai pengetahuan 

(mengetahui berbagai cara) dan keterampilan (cara mengerjakan) yang dapat membantu siswa untuk 

memahami gejala alam secara mendalam. Oleh karena itu, pada pembelajaran IPA, guru perlu 

memusatkan perhatiannya pada 2 (dua) hal pokok yaitu: Berorientasi pada proses yang didapat 

melalui pengamatan pengukuran, penguraian, percobaan, dan sebagainya. Berorientasi pada struktur 

seperti konsep air, konsep batuan, konsep tanah, konsep udara, konsep tumbuhan, konsep hewan. 

 

Tujuan utama pembelajaran IPA adalah siswa memahami konsep-konsep IPA secara sederhana dan 

mampu mengunakan model pembelajaran ilmiah. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka IPA perlu 

diajarkan dengan cara yang tepat dan dapat melibatkan siswa secara aktif yaitu melalui proses dan 

sikap ilmiah. Dalam pembelajaran IPA di Sekolah Dasar masih ditemukan berbagai kendala dan 

hambatan, hal ini yang berkaitan dengan ketepatan penggunaan model atau teknik dalam 

pembelajaran IPA di Kelas V SD Inpres Wioi. Berdasarkan data ulangan harian anak untuk pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) materi Benda-benda Langit siswa Kelas V SD Inpres Wioi, 

didefinisikan masih banyak siswa belum tuntas dalam KD tersebut, ini terlihat dari 11 siswa Kelas V 

hanya 3 siswa yang mendapat nilai di atas KKM 70 yang ditetapkan, sedangkan 8 siswa lainnya 

nilainya dibawah KKM. 

 

Analisis Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut peneliti berdiskusi dengan teman sejawat yang bertindak 

sebagai supervisor 2. Dari hasil refleksi dan diskusi tersebut peneliti menemukan hal-hal yang 

menyebabkan munculnya permasalahan dalam pembelajaran IPA di Kelas V SD Inpres Wioi yaitu: 

Rendahnya motivasi siswa dalam pembelajaran IPA di SD Inpres Wioi. Model pembelajaran yang 

digunakan guru tidak sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik siswa. Guru tidak 

menggunakan media pembelajaran. Pembelajaran berlansung menonton dan bersifat satu arah. 

Penggunaan pendekatan dalam proses belajar mengajar belum melibatkan siswa secara aktif, sehingga 

siswa kurang termotifasi dalam belajar yang pada akhirnya berdampak terhadap hasil belajar. 

 

Alternatif dan Prioritas Pemecahan Masalah 

Untuk memperbaiki hal tersebut perlu disusun suatu pendekatan dalam pembelajaran yang lebih 

komprehensip dan dapat mengaitkan materi teori dengan kenyataan yang ada dilingkungan sekitarnya. 

Atas dasar itulah peneliti mencoba mengembangkan pendekatan kooperatif dalam pembelajaran 

dengan model pembelajaran make a match. Model pembelajaran ini dipilih dengan 

mempertimbangkan karakteristik siswa dan karakteristik materi.  
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Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah model pembelajaran mae a match dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa Kelas V SD Inpres Wioi pada mata pelajaran IPA materi Benda-

benda Langit?”. 

 

Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa Kelas V SD Inpres Wioi 

pada mata pelajaran IPA materi Benda-benda Langit dengan model pembelajaran make a match. 

 

Kajian Pustaka 

Pengetahuan Alam sudah jelas artinya adalah pengetahuan tentang alam semesta dengan segal isinya. 

Adapun pengetahuan itu sendiri artinya segala sesuatu yang diketahui oleh manusia. Jadi secara 

singkat IPA adalah pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam semesta dengan segala isinya 

(Darmojo, 1992:3). 

 

Selain itu, Nash 1993 (Darmojo, 1992:3) dalam bukunya The Nature of Sciences, menyatakan bahwa 

IPA sesuatu cara atau model pembelajaran untuk mengamati alam. Nash juga menjelaskan bahwa cara 

IPA mengamati dunia ini bersifat analisis, cermat, serta menghubungkan antara satu fenomena dengan 

fenomena lain, sehingga keseluruhannya membentuk suatu prespektif yang baru tentang objek yang 

diamatinya. 

 

Sistematis (teratur) artinya pengetahuan itu tersusun dalam suatu system, tidak berdiri sendiri, satu 

dengan yang lainnya saling berkaitan, saling menjelaskan sehingga seluruhnya merupakan satu 

kesatuan yang utuh, sedangkan berlaku umum artinya pengetahuan itu tidak hanya berlaku atau oleh 

seseorang atau beberapa orang dengan cara eksperimentasi yang sama akan memperoleh hasil yang 

sama atau konsisten. Selanjutnya Winaputra (1992:123) mengemukakan bahwa tidak hanya 

merupakan kumpulan pengetahuan tentang benda atau makhluk hidup, tetapi merupakan cara kerja, 

cara berpikir dan cara memecahkan masalah. Jadi, kesimpulan dari uraian diatas sains adalah ilmu 

pengetahuan yang mempunyai objek serta menggunakan model pembelajaran ilmiah. 

 

Model-model pembelajaran merupakan pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan di kelas 

dengan melibatkan peserta didik secara penuh sehingga peserta didik memperoleh pengalaman dalam 

menuju kedewasaan, peserta dapat melatih kemandirian, peserta didik dapat belajar dari lingkungan 

kehidupanya. Model pembelajaran kooperatif didasarkan atas falsafah homo homini socius, falsafah 

ini menekankan bahwa manusia adalah makhluk social (Lie, 2003:27). Sedangkan menurut Ibrahim 

(2002:2) model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang membantu siswa 

mempelajari isi akademik dan hubungan social. Ciri khusus pembelajaran kooperatif mencakup 5 

(lima) unsur yang harus diterapkan, yang meliputi; saling ketergantungan positif, tanggung jawab 

perseorangan, tatap muka, komunikasi antar anggota dan evaluasi proses kelompok (Lie, 2003:30). 

 

Model pembelajaran kooperatif bukanlah hal yang sama sekali baru bagi guru. Model pembelajaran 

kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok. 

Setiap siswa yang ada dalam kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda (tinggi, 

sedang, dan rendah) dan jika memungkinkan anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang 

berbeda serta memperhatikan kesetaraan jender. Model pembelajaran kooperatif mengutamakan 

kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan 

dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7   │   No. 12  │    DESEMBER 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         49 

  

 

Guna meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa dalam kelas, guru menerapkan model 

pembelajaran make a match. Model pemelajaran make a match atau mencari pasangan merupakan 

salah satu alternative yang dapat diterapkan kepada siswa. Penerapan model pembelajaran ini dimulai 

dari teknik yaitu siswa disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban/ soal sebelum batas 

waktunya, siswa yang dapat mencocokkan kartunya diberi poin. 

 

Metodologi Penelitian 

Subjek Penelitian 

Siswa kelas V SD Inpres Wioi, Tahun Pelajaran 2019/2020 yang berjumlah 11 siswa, yang terdiri dari 

5 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. 

Tempat Penelitian 

Tempat yang dilakukannya penelitian adalah di SD Inpres Wioi, 

Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai bulan Maret 2019 sampai bulan Mei 2019 selama 

2 siklus. 

 

Desain Prosedur Perbaikkan Pembelajaran 

Kegiatan perbaikan pembelajaran IPA untuk konsep benda-benda langit, dilaksanakan dalam dua 

siklus pembelajaran yang meliputi kegiatan perencanaan, tidnakan, pengamatan, dan refleksi. Pada 

setiap siklus perbaikan, penulis dibantu oleh rekan sejawat dan supervisor. Berikut deskripsi dari 

setiap prosedur kegiatannya: 

 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan data-data di atas temuan yang cukup menarik dari pembelajaranm siklus I adalah rata-

rata nilai siswa meningkat 32% dibandingkan pembelajaran sebelumnya namun masih ada beberapa 

siswa yang belum mencapai nilai KKM. Adapun nilai KKM yang ditetapkan adalah 70. Apabila 

dikomparasi dengan hasil observasi rekan sejawat, maka penyebabnya bukan pada model pendekatan 

pembelajaran dan alat peraga yang digunakan tetapi dari cara guru membuka pelajaran yagn 

mengarahkan dan memotivasi siswa, pemberian contoh relevan dengan konsep dan mempermudah 

anak untuk mengerjakan soal lainnya, kemampuan menggunakan model pembelajaran dan relevan 

serta efektif terhadap peningkatan hasil belajar dan desain sistematika penyajian. Dengan kata lain 

teori belajar yang melandasi penggunaan pendekatan ini memang terbukti dapat meningkatkan 

keberhasilan siswa dalam pembelajaran. 

 

Melihat hal tersebut maka supervisor 2 merekomendasikan agar cara menjelaskan guru diperbaiki 

dimana mengurangi istilah-istilah yang tidak dimengerti siswa, menggunakan ilustrasi-ilustrasi, 

diucapkan ulang pada bagian penting materi. Rekomendasi yang penting adalah perubahan pada 

kegiatan awal diaman pembelajaran dikaitkan dengan konsep yang  sudah dipelajari anak. Sehingga 

hasil belajar siklus II meningkatkan kembali rata-rata nilai siswa menjadi 36,36%. Untuk jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel Rekapitulasi Hasil Belajar Siklus I dan II 

 

Siklus Rata-rata 
Persentase Siswa 

Yang Tuntas 

Persentase Siswa 

Yang Belum Tuntas 

I 60,90 45,45% 54,55% 

II 82,72 81,81% 18,19% 

 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni: 

Penggunaan model pembelajaran make a match dapat meningkatkan hasil belajar siswa Kelas V SD 

Inpres Wioi pada mata pelajaran IPA materi Benda-benda Langit. Dari hasil penelitian terbukti bahwa 

pada pelaksanaan penelitian pembelajaran siklus I rata-rata hasil belajar siswa 60,90, sedangkan pada 

siklus II rata-rata hasil belajar siswa 60,90, sedangkan pada siklus II rata-rata hasil belajar siswa 

meningkat menjadi 82,72, sedangkan persentase ketuntasan meningkat dari 45,45% pada siklus I 

menjaedi 81,81% pada siklus II. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut: Dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar guru disarankan untuk menggunakan model pembelajaran 

yang bervariasi. Dalam menerapkan model pembelajaran make a match untuk menjelaskan langkah-

langkah secara mendetail.  
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ABSTRACT 

The background of this research is the low student learning outcomes in the Indonesian language subject 

regarding explaining problems related to the material presenting folk poetry orally and in writing Indonesian 

language learning with KKM 65. The aim is to find out whether Indonesian learning outcomes can be improved 

by using media images gasper (picture series of events). To improve student learning outcomes, the author of 

the improvement of learning is carried out in three cycles which include the planning stage, the observation 

stage, the evaluation stage and the reflection stage. Research in the learning process in class VII C SMP Negeri 

3 Kalianda South Lampung is carried out in class using quantitative calculations of the results obtained from 

student test results in the form of numbers used as a basis for determining conclusions in research. Student 

learning outcomes in Indonesian language learning material present folk poetry orally and in writing there is a 

very significant increase, namely an increase in mastery of learning outcomes from Cycle I Meeting 1 to Cycle 

III Meeting 2 was 53.33% to 96.67% an increase of 43, 34% and the average student learning outcomes from 

Cycle I to Cycle III was 66.67 to 91.67, an increase of 25%. 

Key Word: Gasper's Image Media and Student Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil belajar siswa yang rendah dalam mata pelajaran bahasa Indonesia 

tentang menjelaskan masalah yang berkaitan dengan materi menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulisan 

pembelajaran bahasa Indonesia dengan KKM 65.  Tujuan untuk mengetahui apakah hasil belajar bahasa 

Indonesia dapat meningkat dengan menggunakan media gambar gasper (gambar seri peristiwa). Untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa, penulis perbaikan pembelajaran yang dilakukan dengan tiga siklus yang 

meliputi tahap perencanaan, tahap observasi, tahap evaluasi dan tahap refleksi  Penelitian dalam proses 

pembelajaran di kelas VII C SMP Negeri 3 Kalianda Lampung Selatan ini dilakukan di kelas dengan 

menggunakan perhitungan kuantitatif hasilnya diperoleh dari hasil tes siswa berupa angka yang digunakan 

sebagai dasar untuk menentukan kesimpulan dalam penelitian.  Hasil belajar siswa pada pembelajaran bahasa 

Indonesia materi menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulisan ada peningkatan yang sangat berarti yaitu 

Peningkatan ketuntasan hasil belajar dari Siklus I Pertemuan 1 hingga Siklus III Pertemuan 2 adalah 53,33% 

menjadi 96,67% terjadi peningkatan sebesar 43,34% dan dari rata-rata hasil belajar siswa dari Siklus I hingga 

Siklus III adalah 66,67 menjadi 91,67 peningkatan sebesar 25%. 

Kata Kunci : Media Gambar  Gasper dan Hasil Belajar Siswa 
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Latar Belakang Masalah 

Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam hal menumbuh kembangkan minat siswa untuk 

meraih hasil pembelajaran dalam bentuk nilai.  Untuk itu seorang guru perlu mencari strategi 

alternatif dalam menumbuhkan minat siswa agar hasil belajar siswa dapat tercapai sesuai dengan 

ketentuan ketuntasan minimal yang sudah ditentukan sekolah, sehingga dapat menimbulkan percaya 

diri pada siswa, yang pada akhirnya mereka dapat mengembangkan kemampuan yang telah ada.  

Fungsi pembelajaran bahasa Indonesia bukan hal yang mudah karena harus berhubungan dengan 

membaca, berbicara, menulis dan keterampilan yang sudah ditentukan dalam kurikulum tingkat 

satuan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP).  

 

Pencapaian tujuan pembelajaran sangat penting karena sebagai bahan tolak ukur yang harus dicapai 

oleh siswa setelah mempelajari beberapa pokok bahasan yang sudah ditentukan dalam pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar baik secara fisik maupun mental (pemikiran dan perasaan), dan sosial serta 

sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, akan tetapi karena bahan belajar materi bahasa Indonesia 

tentang materi menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulisan yang cakupannya sangat luas serta 

tuntutan kurikulum yang sarat dengan muatan yang harus disampaikan kepada siswa dengan lokasi 

waktu yang terbatas, guru mengalami kesulitan dalam menyajikan materi bahasa Indonesia dengan 

baik, menarik, dan meningkatkan hasil belajar siswa.  

 

Pada akhirnya guru mencari solusi menggunakan media gasper yaitu gambar seri peristiwa., untuk 

dapat melibatkan siswa dalam kegiatan belajar materi menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulisan 

sehingga perhatian siswa kelas VII C SMP Negeri 3 Kalianda Lampung Selatan dirasakan kurang 

berhasil pada pelajaran tersebut.  Sementara itu alat tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar 

siswa terhadap materi pembelajaran bahasa Indonesia yaitu bagaimana caranya dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas VII C SMP Negeri 3 Kalianda Lampung Selatan Semester 2 Tahun 

Pelajaaran 2021/2022.   

 

Mengacu pada permasalahan yang digambarkan di atas, salah satu model pembelajaran yang dianggap 

dapat melibatkan siswa aktif dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa maka guru menggunakan 

media gasper (gambar seri peristiwa).  Maka penelitian tindakan kelas ini mengambil judul “ 

Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi menyajikan puisi 

rakyat secara lisan dan tulisan dengan menggunakan media gasper (gambar seri peristiwa).  

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di identifikasikan sebagai berikut:  Hasil belajar siswa 

pada pelajaran bahasa Indonesia materi menulis menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulisan 

belum menunjukkan hasil yng diharapkan guru sesuai dengan KKM 65 yang digunakan di sekolah 

Guru belum menerapkan media yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa sesuai dengan indikator 

pencapaian. Guru akan menerapkan media gasper pada pelajaran bahasa Indonesia materi menulis 

cerpen secara maksimal. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan Indentifikasi masalah di atas, maka penulis rumusan masalah: “Apakah Upaya 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasan Indonesia materi menyajikan puisi 

rakyat secara lisan dan tulisan dengan menggunakan media Gasper (gambar seri peristiwa) pada siswa 

kelas VII C SMP Negeri 3 Kalianda Lampung Selatan Semester 2 Tahun Pelajaran 2021/2022 ? 
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Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tersebut adalah: Mendeskripsikan upaya peningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran bahasan Indonesia materi menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulisan dengan 

menggunakan media Gasper (gambar seri peristiwa) pada siswa kelas VII C SMP Negeri 3 Kalianda 

Lampung Selatan Semester 2 Tahun Pelajaran 2021/2022. 

       

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam tiga siklus untuk  mencapai 

perbaikan yang diharapkan dalam penelitian ini  Penelitian dilakukan di kelas VII C SMP Negeri 3 

Kalianda Lampung Selatan dilaksanakan pada bulan Maret 2022 sampai dengan Juni 2022. Subyek 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII B SMP Negeri 3 Kalianda Lampung Selatan 

dengan jumlah 30 siswa. Sumber data dari hasil belajar siswa pembelajaran bahasa Indonesia materi 

menulis pantun yang diperoleh melalui tes setiap siklus dan dokumentasi. Peneliti mengumpulkan 

data diperoleh melalui instrument penelitian, kemudian data tersebut diberi kode-kode berdasarkan 

jenis dan sumbernya dan peneliti melakukan interprestasi terhadap keseluruhan data sesuai dengan 

tujuan penelitian. 

 

Teknik : Tes, Observasi, dan Wawancara. Tes digunakan untuk mendapatkan data tentang hasil 

belajar siswa. observasi diguakan untuk mengumpulkan data tentang partisipasi siswa dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis pantun. Wawancara digunakan untuk mendapatkan 

data tentang tingkat keberhasilan pembelajaran. 

 

Data yang dikumpulkan pada setiap kegiatan dari hasil tes dan observasi pelaksanaan per siklus 

penelitian di analisis secara deskriptif menggunakan teknik presentase untuk melihat kecenderungan 

dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis pantun. Hasil belajar dengan 

menganalisa nilai hasil tes, kemudian diklarifikasikan dalam klasifikasi tuntas dan tidak tuntas. 

 

Prosedur tindakan ini terdiri dua siklus.  Setiap silkus dilaksanakan dua kali pertemuan, menggunakan 

prosedur Kemmis dan M.c. Taggart yang terdiri dari beberapa tahap yaitu (1) Perencanaan (2) 

Pelaksanaan (3) Observasi dan (4) Refleksi.   

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Ketuntasan Hasil belajar Siswa 

Melalui hasil peneilitian ini menunjukkan dengan menggunakan media gasper (gambar seri peristiwa) 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia memiliki dampak positif dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa. Hal ini dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman siswa terhadap materi yang 

disampaikan guru (ketuntasan belajar meningkat dari Sklus I sampai dengan Siklus III) yaitu masing-

masing 53,33%, 63,33%, 73,33%, 83,33%, 90,00%, dan 96,67%.  Jadi terlihat peningkatannya 

43.34%. Pada Siklus III Pertemuan 2 ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah tercapai. 

 

Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran 

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan 

media gasper (gambar seri peristiwa) dalam setiap Siklus mengalami peningkatan. Hal ini berdampak 

positif terhadap rata-rata hasil belajar siswa yaitu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-

rata siswa pada setiap Siklus yang terus mengalami peningkatan yaitu : (66,67), (72,33), (74,33), 

(77,83), (87,83), (91,67). Sedangkan untuk aktivitas guru selama pembelajaran telah melaksanakan 

langah-langkah pembelajaran dengan menggunakan media gasper (gambar seri peristiwa)  dengan 

baik. Hal ini terlihat dari aktivitas guru yang muncul di antaranya aktivitas membimbing dan 
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mengamati siswa dalam mengerjakan kegiatan LKS/menemukan konsep, menjelaskan/melatih 

menggunakan alat, memberi umpan balik/evaluasi/tanya jawab dimana prosentase untuk aktivitas di 

atas cukup besar. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan          

Hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama dua siklus, dan berdasarkan seluruh 

pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: Pembelajaran 

Bahasa Indonesia dengan menggunakan media gasper (gambar seri peristiwa)  memiliki dampak 

positif dalam meningkatkan hasil belajar siswa yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar 

siswa dalam setiap Siklus dari Sklus I sampai dengan Siklus III) yaitu masing-masing 53,33%, 

63,33%, 73,33%, 83,33%, 90,00%, dan 96,67%.  Jadi terlihat peningkatannya 43.34%. Pada Siklus III 

Pertemuan 2 ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah tercapai. Dengan meningkatnya nilai rata-

rata siswa pada setiap Siklus yang terus mengalami peningkatan yaitu : (66,67), (72,33), (74,33), 

(77,83), (87,83), (91,67). Terjadi Peningkatan sebesar 25. 

 

Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses pembelajaran Bahasa 

Indonesia materi menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulisan supaya lebih efektif serta 

memberikan hasil yang optimal bagi siswa, maka disampaikan saran sebagai berikut: Untuk 

menggunakan media gasper (gambar seri peristiwa) memerlukan persiapan yang cukup matang, 

sehingga guru harus mampu menentukan atau memilih topik yang benar-benar bisa diterapkan dengan 

media ini dalam proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang optimal. Dalam rangka 

meningkatkan hasil belajar siswa, guru hendaknya lebih sering melatih siswa dengan berbagai media 

pendekatan dalam pembelajaran, walaupun dalam taraf yang sederhana,  dimana siswa nantinya dapat 

menemukan pengetahuan baru, memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga siswa berhasil atau 

mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to improve learning outcomes of social studies subjects through Team Learning 

Group Tournament learning learning model class VI students in Semester 1 7 Tondano Public Elementary 

School 2017/2018 Academic Year? At the end of the first cycle, students who achieved learning completeness 

were 61.11% (16 children), and students who had not finished were 38.89% (9 children), while at the end of the 

second cycle, 88.89% (20 children) and as many as 11, 11% (4 children) have not achieved mastery learning. 

With the average value of the class I cycle 6.67 and the average class II cycle 7.66. The results of non-test 

observations of the learning process show that students are more active during the learning process. Overall the 

class average has increased by 58.59%, and overall student learning completeness has increased by .553%. 

when compared to the initial conditions. This study can be concluded that the application of Cooperative 

Learning Learning Model Team Group Tournament can improve student learning outcomes in class VI 

Semester 1 SD Negeri 7 Tondano Academic Year 2017/2018. 

Key Word: Learning Outcomes and Team Group Tournaments 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPS melalui  pembelajaran 

kooperatif learning model Team Group Tournament siswa kelas VI Semester 1 SD Negeri 7 Tondano  Tahun 

Pelajaran 2017/2018? Pada akhir siklus I, siswa yang mencapai ketuntasan belajar sebanyak 61,11% (16 anak), 

dan siswa yang belum tuntas sebanyak 38,89% (9 anak), sedangkan pada akhir siklus II, sebanyak 88,89% (20 

anak) dan sebanyak 11, 11% (4 anak) belum mencapai ketuntasan belajar. Dengan nilai rata- rata kelas siklus I 

6,67 dan rata- rata kelas siklus II 7,66.  Adapun hasil non tes pengamatan proses belajar menunjukkan 

perubahan siswa lebih aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Secara keseluruhan rata-rata kelas 

mencapai kenaikan sebesar 58,59% , dan ketuntasan belajar siswa secara keseluruhan mencapai peningkatan 

sebesar .553%. jika dibandingkan dengan kondisi awal. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan  

Pembelajaran Kooperatif Learning model Team Group Tournament dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas VI Semester 1 SD Negeri 7 Tondano  Tahun Pelajaran 2017/2018.   

Kata Kunci: Hasil Belajar dan Team Group Tournament 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan berkualitas merupakan perolehan nilai hasil belajar siswa. Nilai hasil belajar siswa dapat 

lebih ditingkatkan apabila pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien dengan ditunjang oleh 

tersedianya sarana dan prasarana pendukung serta kecakapan guru dalam pengelolaan kelas dan 

pengusaan materi yang memadai.  
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Tolok ukur keberhasilan pembelajaran pada umumnya adalah prestasi belajar.Prestasi belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) di kelas VI SD Negeri 7 Tondano untuk beberapa kompetensi dasar 

umumnya menunjukkan nilai yang rendah. Hal ini  standar kompetensi dan kompetensi dasar  IPS 

kelas memang sarat akan materi, di samping cakupannya luas dan perlu hafalan . Jika dilihat dari hasil 

ulangan harian sebagian besar masih di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM)  . 

 

Rendahnya prestasi belajar IPS di kelas VI SD Negeri 7 Tondano  dimungkinkan  juga  karena  guru 

belum menggunakan metode atau pun media pembelajaran serta mendesain  skenario pembelajaran 

yang disesuaikan dengan  karakteristik materi maupun kondisi siswa sehingga memungkinkan siswa 

aktif dan kreatif. Namun sebaliknya kecenderungan guru menggunakan model pembelajaran 

konvensional yang bersifat satu arah, cenderung kering dan membosankan. Kegiatan pembelajaran 

masih didominasi guru. Siswa  sebagai obyek bukan subyek bahkan guru cenderung  membatasi 

partisipasi dan kreatifitas siswa selama proses pembelajaran. 

 

Bertumpu pada kenyataan tersebut untuk merangsang dan meningkatkan peran aktif siswa baik secara 

individual dan kelompok terhadap proses pembelajaran IPS  maka masalah ini harus ditangani dengan 

mencari model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Guru sebagai 

pengajar dan fasilitator  harus mampu melakukan pembelajaran yang menyenangkan, menggairahkan 

sehingga akan diperoleh hasil yang maksimal.  

 

Kenyataan  selama ini kegiatan belajar mengajar masih didominasi guru yaitu kegiatan satu arah 

dimana penuangan informasi dari guru ke siswa dan hanya dilaksanakan dan berlangsung di sekolah, 

sehingga hasil yang dicapai siswa hanya mampu menghafal fakta, konsep, prinsip, hukum-hukum, 

teori hanya pada tingkat ingatan..  

 

Upaya harus dilakukan untuk memulai tuntutan lulusan yang kompetitif di era pembangunan yang 

berbasis ekonomi dan globalisasi adalah menyelaraskan kegiatan pembelajaran dengan nuansa 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diindikasikan dengan keterlibatan siswa secara 

aktif dalam membangun gagasan/pengetahuan oleh masing-masing individu baik di dalam maupun di 

luar lingkungan sekolah dengan metode mengajar yang dapat membuat siswa kreatif dalam  proses 

pembelajaran. Salah satu diantaranya adalah pembelajaran  Cooperative Learning  model Team 

Group Tournament. Dengan pembelajaran  Cooperative Learning model Team Group Tournament 

diharapkan siswa dapat menggali dan menemukan pokok materi secara bersama-sama dalam 

kelompok atau secara indivuidu. 

 

Penerapan  Pembelajaran kooperatif learning model Team Group Tournament, merupakan tindakan 

pemecahan masalah yang ditetapkan dalam upaya meningkatkan hasil belajar IPS khususnya 

kompetensi dasar keragaman kenampakan alam dan suku bangsa serta budaya Indonesia , bagi siswa 

kelas VI semester I SD Negeri 7 Tondano  tahun Pelajaran 2017/2018. sehingga diharapkan dapat 

membantu para guru untuk mengembangkan gagasan tentang strategi kegiatan pembelajaran yang 

efektif dan inovatif serta mengacu pada pencapaian kompetensi individual masing-masing peserta 

didik. 

 

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, dapat diidentifikasikan 

masalah-masalah sebagai berikut: Hasil belajar ujian akhir sekolah IPS belum menunjukkan hasil 

yang optimal. Mata Pelajaran IPS di SD cukup sarat  akan materi, tapi jumlah alokasi waktu sangat  
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terbatas. Alat peraga untuk pembelajaran IPS sangat minim dan terbatas.Masih banyak para guru yang 

belum memanfaatkan sumber belajar di luar kelas.  

 

Kegiatan belajar mengajar masih satu arah sehingga kreatifitas siswa kurang berkembang secara 

optimal. Perlunya model pembelajaran yang efektif dan inovatif sehingga siswa tidak cepat bosan dan 

mempunyai daya lekat yang tinggi. Perlunya model pembelajaran yang dapat mengembangkan kelima 

alat indra kita dengan maksimal sehingga pembelajaran lebih bermakna. 

 

Perumusan masalah merupakan pernyataan rinci dan lengkap, mengenai ruang lingkup permasalahan 

yang akan diteliti. apakah melalui penerapan  pembelajaran  kooperatif learning model Team Group 

Tournament dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPS di kelas VI Semester 1 SD Negeri 7 

Tondano  Tahun Pelajaran 2017/2018? 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPS melalui  

pembelajaran kooperatif learning model Team Group Tournament  siswa kelas VI Semester 1 SD 

Negeri 7 Tondano  Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 
Belajar merupakan usaha yang dilakukan setiap manusia dalam rangka untuk mencapai sesuatu yang 

ingin dicapai. Menurut Suryabrata (2002;232) menyimpulkan tentang belajar yaitu:(1) belajar itu 

membawa perubahan;(2) perubahan itu pada pokoknya adalah didapatkannya kecakapan baru;(3) 

perubahan itu terjadi karena usaha dengan sengaja .Belajar adalah suatu proses di mana suatu tindakan 

muncul atau berubah karena adanya respons terhadap sesuatu situasi (Sukmadinata,2003:15). Hal ini 

yang juga terkait dengan belajar adalah pengalaman, pengetahuan yang berbentuk interaksi dengan 

orang lain atau lingkungannya.  

 

Dalam penelitian ini, belajar adalah suatu proses  yang ditandai dengan perubahan pada diri siswa, 

dan perubahan itu merupakan hasil belajar yang  melibatkan segi jasmani dan rohani yang 

menghasilkan perubahan-perubahan dalam hal pengetahuan, pemahaman,  ketrampilan,  sikap dan 

tingkah laku, serta semua aspek yang ada dalam individu.  

 

Hasil belajar siswa dalam hal ini meliputi tiga aspek, yaitu aspek kognitif,aspek afektif dan aspek 

psikomotorik.(1) aspek kognitif, kemampuan kognitif yang meliputi: pengetahuan, 

pemahaman,penerapan,analisis, sintesis, dan evaluasi.(2) Aspek afektif, kemampuan afektif meliputi 

penerimaan, partisipasi, penilaian,dan penentuan sikap, organisasi, dan pembentukan pola hidup 

.(3)Aspek psikomotorik, kemampuan  psikomorik meliputi: persepsi, kesiapan, gerakanterbimbing, 

gerakan terbiasa, gerakan kompleks,gerakan penyesuaian dan kreativitas. ( Hamalik,2003:160) 

 

Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan, mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2017. 

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada hari-hari efektif sesuai dengan  jadwal jam pelajaran . 

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 7 Tondano , selain itu salah satu tujuan yang dari penelitian ini 

adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial  khususnya 

pada kompetensi dasar mengenal  keragaman kenampakan alam dan suku bangsa serta  Budaya 

Indonesia. 

 

Berdasarkan judul penelitian yaitu upaya meningkatakan hasil belajar IPS melalui penerapan 

pembelajaran kooperatif learning model Team Group Tournament  pada siswa  siswa kelas SD Negeri 

7 Tondano   tahun pelajaran 2017/2018, maka subyek penelitiannya adalah siswa kelas SD Negeri 7 

Tondano  tahun pelajaran 20172018 yang berjumlah 24 siswa. 
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Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa, sebagai subyek penelitian. Data yang dikumpulkan 

dari siswa meliputi data hasil tes tertulis. Tes tertulis dilaksanakan pada setiap akhir siklus yang terdiri 

atas materi keragaman kenampakan alam dan keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Selain 

siswa sebagai sumber data, penulis juga menggunakan teman sejawat sesama guru kelas  sebagai 

sumber data.  

 

Pembelajaran sebelum pelaksanaan tindakan kelas, guru mengajar secara konvensional.  Guru 

cenderung menstranfer ilmu pada siswa, sehingga siswa pasif, kurang kreatif, bahkan cenderung 

bosan. Disamping itu dalam menyampaikan materi guru tanpa menggunakan alat peraga.  

 

Melihat kondisi pembelajaran yang monoton, suasana pembelajaran tampak kaku,  berdampak pada 

nilai  yang diperoleh  siswa kelas VI pada kompetensi dasar keragaman kenampakan alam, suku 

bangsa dan budaya Indonesia sebelum siklus I (pra siklus).  Banyak siswa belum mencapai ketuntasan 

belajar minimal dalam mempelajari kompetensi dasar tersebut.   

 

Berdasarkan hasil analisis  diketahui bahwa  jumlah siswa yang mendapat nilai A (sangat baik) 

sejumlah  0 % atau tidak ada , yang mendapat  nilai B (baik) sebanyak 16,7.% atau sebanyak 4siswa 

dan yang mendapat nilai C (cukup)  sebanyak 33,3 % atau 8 siswa , dan yang mendapat nilai kurang 

33,3 % atau sebanyak 8 siswa , sedangkan yang mendapat nilai sangat kurang 16,7 % atau sebanyak 4 

siswa.  

 

Hasil tes seperti tersebut di atas, sebagian besar  siswa belum mencapai ketuntasan belajar, hanya 

sebagian kecil yang telah mencapai ketuntasan belajar, diketahui bahwa siswa kelas VI yang memiliki 

nilai kurang dari KKM 6,5, sebanyak 20 siswa. Dengan  demikian   jumlah siswa yang belum 

mencapai ketuntasan belajar minimum untuk kompetensi dasar keragaman kenampakan alam dan 

suku bangsa dan budaya Indonesia sebanyak 15 siswa (83,34). Sedangkan yang telah mencapai 

ketuntasan sebanyak 4siswa ( 16,16 0%).  

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa pembelajaran kooperatif learning  model Team 

Group tournament  dapat meningkatkan hasil belajar IPS khususnya penguasaan kompetensi  dasar 

keragaman kenampakan alam dan keragaman suku bangsa serta budaya Indonesia pada siswa kelas VI 

semester I tahun pelajaran 2010/ 2011.  

 

Pada awalnya siswa kelas VI, nilai rata- rata pelajaran IPS rendah khususnya pada kompetensi 

keragaman kenampakan alam dan keragaman suku bangsa serta budaya Indonesia. Yang jelas  salah 

satunya disebabkan karena luasnya kompetensi yang harus dikuasainya dan perlu daya ingat yang 

setia sehingga mampu menghafal dalam jangka waktu lama. Sebelum dilakukan tindakan guru 

memberi tes.   

 

Berdasarkan ketuntasan belajar siswa dari sejumlah 20 siswa terdapat 6 atau 16,66 % yang baru 

mencapai ketuntasan belajar dengan skor standar Kriteria Ketuntasan Minimal. Sedangkan 16 siswa 

atau  83,34% belum mencapai kriteria ketuntasan minimal untuk kompetensi dasar keragaman 

kenampakan alam Indonesia  yang telah ditentukan yaitu sebesar 6,5.  Sedangkan  hasil nilai  pra 

siklus I  terdapat  nilai tertinggi adalah 8, nilai terendah 2, dengan rata-rata kelas sebesar 4,83. 

 

Proses pembelajaran  pada pra siklus  menunjukkan bahwa siswa masih pasif, karena tidak diberi 

respon yang menantang. Siswa masih bekerja secara individual, tidak tampak kreatifitas siswa 
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maupun gagasan yang muncul. Siswa terlihat jenuh dan bosan tanpa gairah karena pembelajaran 

selalu monoton.  

 

Hasil tindakan pembelajaran pada siklus I, berupa hasil tes dan non tes. Berdasarkan hasil observasi 

yang dilakukan oleh peneliti terhadap pelaksanaan siklus I diperoleh keterangan  hasil tes siklus I, 

menunjukkan bahwa hasil yang mencapai nilai A (sangat baik) adalah4 siswa (11,1 %), sedangkan 

yang mendapat nilai B (baik)  adalah 11 siswa atau (50,0 %), sedangkan dari jumlah 24 siswa yang 

masih mendapatkan nilai  C (cukup) sebanyak 6 siswa (33,3 %) , sedangkan yang mendapat nilai  D 

(kurang) ada 1 siswa (5,6  %), sedangkan yang mendapat nilai D (sangat kurang) tidak ada atau  0 % . 

 

Berdasarkan  ketuntasan belajar siswa dari sejumlah 18 siswa terdapat 7 atau 38,88 % yang sudah 

mencapai ketuntasan belajar. Sedangkan 11 siswa atau 61,11% belum mencapai ketuntasan. Adapun 

dari hasil nilai  siklus I dapat dijelaskan bahwa  perolehan nilai tertinggi adalah 8 , nilai terendah 2, 

dengan nilai rata-rata kelas sebesar 6,67. 

 

Proses pembelajaran pada siklus I sudah menunjukkan adanya perubahan, meskipun belum semua 

siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran . Hal ini dikarenakan kegiatan yang bersifat 

kelompok ada anggapan bahwa prestasi maupun nilai yang di dapat secara kelompok  

 

Hasil pengamatan telah terjadi kreatifitas dan keaktifan siswa secara mental maupun motorik, karena 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan permainan serta perlu kecermatan dan ketepatan. Ada 

interaksi antar siswa secara individu maupun kelompok, serta antar kelompok. Masing-masing siswa 

ada peningkatan latihan bertanya dan menjwab antar kelompok, sehingga terlatih ketrampilan 

bertanya jawab. Terjalin kerjasama inter dan antar kelompok. Ada persaingan positif antar kelompok 

mereka saling berkompetisi untuk memperoleh penghargaan dan menunjukkan jati diri pada siswa. 

 

Hasil antara kondisi awal dengan siklus I menyebabkan adanya perubahan walau belum bisa optimal, 

hal ini ditandai  dengan peningkatan jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar. Dari hasil tes 

akhir siklus I ternyata lebih baik dibandingkan dengan tingkat ketuntasan belajar siswa pada kondisi 

awal atau sebelum dilakukan tindakan. mengalami peningkatan baik dalam mencapai ketuntasan 

belajar yaitu dari 15 siswa belum tuntas pada pra siklus 7 siswa yang belum tuntas.  Sedangkan nilai 

rata – rata kelas ada kenaikan sebesar 38,09 % . Pada siklus I ini belum semua siswa mencapai 

ketuntasan karena ada sebagian siswa berpandangan bahwa kegiatan yang bersifat kelompok , 

penilaiannya juga kelompok. 

 

Hasil tindakan pembelajaran pada siklus II berupa hasil tes dan non tes, Berdasarkan hasil observasi 

yang dilaksanakan oleh peneliti terhadap pelaksanaan siklus II dapat diketahui bahwa yang 

mendapatkan nilai sangat baik (A) adalah 22,2 % atau 4 siswa, sedangkan yang terbanyak yaitu yang 

mendapat nilai baik (B) adalah 66,7 % atau 12  siswa. Mendapat nilai C (cukup) adalah 11,1 % atau 

sebanyak 2 siswa. Sedangkan yang mendapat nilai D dan E tidak ada, nilai rata-rata kelas 7,66. 

 

Proses pembelajaran pada siklus II sudah menunjukkan semua siswa terlibat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran . Hal ini dikarenakan  sekalipun kegiatan bersifat kelompok namun ada tugas individual 

yang harus dipertanggung jawabkan,  karena ada kompetisi kelompok maupun kompetisi individu.. 

Dari hasil pengamatan telah terjadi kreatifitas dan keaktifan siswa secara mental maupun motorik, 

karena kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan permainan perlu kecermatan dan ketepatan. 

Ada interaksi antar siswa secara individu maupun kelompok, serta antar kelompok. Masing- masing 

siswa ada peningkatan latihan bertanya jawab dan bisa mengkaitkan dengan mata pelajaran lain 
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maupun pengetahuan umum, sehingga disamping  terlatih ketrampilan bertanya jawab, siswa terlatih 

berargumentasi. Ada persaingan positif antar kelompok untuk penghargaan  dan menunjukkan jati diri 

pada siswa. 

 

Hasil antara siklus I dengan siklus II  ada perubahan secara signifikan, hal ini ditandai  peningkatan 

jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar . dari hasil tes akhir siklus II ternyata lebih baik 

dibandingkan dengan tingkat ketuntasan belajar siswa pada siklus I. Ada peningkatan yang cukup 

signifikan, baik dilihat dari ketuntasan belajar maupun hasil perolehan nilai rata- rata kelas. Dari 

sejumlah  24 siswa masih ada 4 siswa yang belum mencapai ketuntasan, hal ini memang kedua siswa 

tersebut harus mendapatkan pelayanan khusus, namun sekalipun 4 siswa ini belum mencapai 

ketuntasan, di sisi lain tetap bergairah dalam belajar.Sedangkan ketuntasan ada peningkatan sebesar 

228,62% dibandingkan pada siklus I 

 

Sedangkan nilai tertinggi pada siklus I sudah ada peningkatan dengan mendapat nilai 10 sebanyak 4 

siswa, hal ini karena ke-empat anak tersebut disamping mempunyai kemampuan cukup , didukung 

rasa senang dan dalam belajar, sehingga mereka dapat nilai yang optimal. Dari nilai rata- rata kelas 

yang dicapai pada siklus II ada peningkatan sebesar 24,84 % dibandingkan nilai rata- rata kelas pada 

siklus I. Secara umum dari hasil pengamatan dan tes sebelum pra siklus, hingga siklus II, dapat 

disimpulkan bahwa melalui penerapan pembelajaran kooperatif learning model Team Group 

Tournament dapat meningkatkan hasil belajar IPS kompetensi dasar keragaman kenampakan alam, 

suku bangsa dan budaya Indonesia sebesar 158,59% 

 

Hasil penelitian, dapat dilihat dan telah terjadi peningkatan pemahaman keragaman kenampakan alam 

dan keragaman suku bangasa serta budaya Indonesia pada siswa kelas VI SD Negeri  7 Tondano  pada 

semester I tahun pelajaran 2017/ 2018 melalui penerapan pembelajaran kooperatif learning model 

Team Group Tournament. Peningkatan  nilai rata- rata  yaitu 4,83 pada kondisi awal menjadi 6,67 

pada siklus I dan menjadi 7,66 pada siklus II. Nilai rata-rata siklus I meningkat 38,09 %dari kondisi 

awal, nilai rata-rata siklus II meningkat 24,84 % dari siklus I. Sedangkan ketuntasan belajar pada 

siklus I ada peningkatan sebesar  233,37 % dari kondisi awal, siklus II meningkat 228,62 %dari siklus 

II. Peningkatan nilai rata-rata kelas secara keseluruhan  sebesar 158,59% . 

 

Pada akhir pembelajaran terdapat perubahan positif pada siswa mengenai pemahaman keragaman 

kenampakan alam, suku bangsa dan budaya Indonesia. Dengan menggunakan pembelajaran 

Kooperatif Learning model Team Group Tournament ternyata mampu meningkatkan prestasi belajar 

IPS pada kompetensi dasar keragam kenampakan alam, suku bangsa dan budaya Indonesia. 

 

Berdasarkan  penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan  Pembelajaran Kooperatif Learning 

model Team Group Tournament dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPS khususnya 

kompetensi dasar keragaman kenampakan alam dan suku bangsa dan budaya Indonesia bagi siswa 

kelas VI Semester 1 SD Negeri 7 Tondano  Tahun Pelajaran 2017/2018. Pada akhir siklus I, siswa 

yang mencapai ketuntasan belajar sebanyak 61,11% (16 anak), dan siswa yang belum tuntas sebanyak 

38,89% (9 anak), sedangkan pada akhir siklus II, sebanyak 88,89% (20 anak) dan sebanyak 11, 11% 

(4 anak) belum mencapai ketuntasan belajar. Dengan nilai rata- rata kelas siklus I 6,67 dan rata- rata 

kelas siklus II 7,66.   

 

Adapun hasil non tes pengamatan proses belajar menunjukkan perubahan siswa lebih aktif selama 

proses pembelajaran berlangsung. Secara keseluruhan rata-rata kelas mencapai kenaikan sebesar 
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58,59% , dan ketuntasan belajar siswa secara keseluruhan mencapai peningkatan sebesar .553%.jika 

dibandingkan dengan kondisi awal .  

 

Berkaitan dengan simpulan hasil penelitian di atas, maka dikemukakan saran bahwa guru hendaknya 

menerapkan pembelajaran kooperatif learning model Team Group Tournament sesuai dengan materi 

yang diajarkan. Untuk meningkatkan hasil belajar kompetensi dasar kenampakan alam, suku bangsa 

dan budaya Indonesia.  
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EFFORTS TO IMPROVE MATHEMATICS LEARNING OUTCOMES IN 
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GROUP INVESTIGATION METHOD 

 

UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA PADA 

MATERI POKOK STATISTIKA DENGAN METODE GROUP 

INVESTIGATION BERBASIS KONTEKSTUAL 
 

Bahariawan, S.Pd. 

SMA Negeri 1 Metro Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

This study aims: (1) to determine the application of contextual learning can increase students' activity in solving 

mathematical problems, and (2) to determine the application of group investigation based on contextual 

learning can improve mathematical problem solving abilities. The results of the study explain the subject matter 

of statistics using the contextual-based group investigation method in class XII IPA-4 odd semester SMA Negeri 

1 Metro 2018/2019 academic year, can improve mathematical problem solving abilities and mathematics 

learning activities, namely: the teacher directs students to group, mutually discussion among group members. 

The increase in students' mathematical problem-solving abilities can be seen from the average score of student 

learning outcomes in cycle I, cycle II and cycle III respectively 25.52; 44.87; and 50.77 and mastery learning 

classical cycle I, cycle II and cycle III respectively were 23.14%; 57.14% and 85.71%. The increase in student 

learning activity can be seen from the results of this study. It can be seen from the observed scores of students' 

mathematical problem solving abilities in cycle I, cycle II, and cycle III, respectively, 22.29 (sufficient 

criterion), 23.43 (good criterion). and 23.83 (very good criteria). 

Key Word: Contextual Based Group Investigation Method. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui penerapan pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan siswa 

aktivitas memecahkan masalah matematika, dan (2) Untuk mengetahui penerapan pembelajaran metode group 

investigation berbasis kontekstual dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika.  Hasil 

penelitian menjelaskan pada materi pokok statistika dengan metode group investigation berbasis kontekstual di 

kelas XII IPA-4 semester ganjil SMA Negeri 1 Metro Tahun Pelajaran 2018/2019, dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika dan aktivitas belajar matematika yaitu: guru mengarahkan siswa 

untuk berkelompok, saling berdiskusi antar anggota kelompoknya.  Peningkatan  kemampuan  pemecahan  

masalah matematika siswa dapat dilihat dari nilai rata-rata hasil belajar siswa siklus I, siklus II dan siklus 

III secara berturut-turut adalah 25,52; 44,87; dan 50,77 serta ketuntasan belajar  klasikal siklus I, siklus II 

dan siklus III secara berturut-turut adalah 23,14%; 57,14% dan 85,71%. Peningkatan aktivitas belajar siswa 

dapat di lihat dari hasil belajar ini terlihat dari nilai hasil observasi kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa siklus I, siklus II, dan siklus  III secara berturut-turut adalah 22,29 (kriteria cukup), 23,43 

(kriteria baik) dan 23,83 (kriteria sangat baik). 

Kata Kunci: Metode Group Investigation Berbasis Kontekstual 

 

 

Latar Belakang Masalah 

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

lingkungan belajar. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar 

dapat belajar dengan baik (Wikipedia). Tujuan utama diselenggarakannya proses belajar adalah demi 
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tercapainya tujuan pembelajaran. Tujuan tersebut utamanya adalah keberhasilan peserta didik belajar 

pada suatu mata pelajaran maupun pendidikan pada umumnya (Krismanto, 2003). 

 

Matematika sekolah merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah. Dalam pedoman penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dijelaskan 

bahwa tujuan  pengajaran matematika di sekolah antara lain agar siswa memahami konsep 

matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, mengaplikasikan konsep secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika, 

memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh, serta mengkomunikasikan gagasan 

dengan simbol, tabel, diagram atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah (Depdiknas: 

2006). Kondisi yang mewarnai pembelajaran matematika saat ini adalah seputar rendahnya mutu 

pendidikan matematika. Dilihat dari data TIMSS 2007, terbukti pada nilai matematika yang lebih 

rendah daripada nilai mata pelajaran lain. 

 

Mutu pendidikan dicerminkan oleh kompetensi lulusan yang dipengaruhi oleh kualitas proses dan isi 

pendidikan, mutu dipandang hasil tetapi dapat pula dilihat dari proses pembelajaran di kelas, mutu 

lulusan yang rendah dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti tidak dapat melanjutkan studi, 

tidak dapat menyelesaikan studinya pada jenjang lebih tinggi. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) 2006 yang menjadi acuan sekarang ini antara lain menyatakan bahwa dalam kegiatan 

pembelajaran, pendidik hendaknya menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode dan teknik 

pembelajaran yang mendidik secara kreatif, penataan materi pembelajaran secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik. Pengajaran ini dimulai dari hal-hal konkret 

dilanjutkan ke hal yang abstrak. Pembelajaran diarahkan agar peserta didik memiliki kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif serta memiliki sikap menghargai matematika dan 

kegunaannya dalam kehidupan, harapan tersebut tidak sejalan dengan situasi dan kondisi 

pembelajaran matematika di kelas selama ini dalam belajar adalah pembelajaran secara konvensional 

dimana peserta didik hanya menerima saja apa yang disampaikan oleh pendidik, urutan penyajian 

bahan dimulai dari abstrak ke konkret, yang bertentangan dengan perkembangan kognitif peserta 

didik yang masih ditingkat rendah.  

 

Salah satu karakteristik matematika adalah mempunyai objek yang bersifat abstrak. Sifat abstrak ini 

menyebabkan banyak peserta didik mengalami kesulitan dalam matematika. Prestasi matematika 

peserta didik baik secara nasional maupun internasional belum menggembirakan. Rendahnya prestasi 

matematika peserta didik disebabkan oleh faktor peserta didik yaitu mengalami masalah secara 

komprehensif atau secara parsial dalam matematika. Selain itu, belajar matematika peserta didik 

belum bermakna, sehingga pengertian peserta didik tentang konsep sangat lemah. 

 

Menurut survey terhadap peserta didik atau konsultasi dengan pendidik, ternyata materi operasi hitung 

pada umumnya dan materi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada 

khususnya merupakan salah satu materi mattematika dipandang sukar. Pada materi operasi hitung 

bilangan bulat umumnya prestasi peserta didik masih rendah. Hal ini disebabkan karena peserta didik 

tidak memahami konsep operasi hitung bilangan bulat secara benar, peserta didik kesulitan dalam 

menyelesaikan soal-soal penerapan mengenai materi operasi hitung bilangan bulat. 

 

Materi statistika adalah salah satu materi operasi hitung bilangan bulat yang diajarkan pada semester 1 

kelas XI. Materi ini adalah materi yang tentunya dikaitkan dengan materi-materi sebelumnya. 
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Terkadang pendidik hanya menyampaikan materi secara verbal tentang sifat-sifat, rumus statistika 

bulat. Peserta didik tanpa diberi kesempatan untuk mengetahui darimana hal itu diperoleh. Peserta 

didik mengalami kesulitan ketika dihadapkan pada soal-soal cerita tentang statistika. 

 

Peneliti mengadakan observasi awal melalui wawancara dengan guru-guru matematika dan peserta 

didik kelas XI di SMA Negeri 1 Metro menunjukkan bahwa pembelajaran statistika khususnya 

tentang kompetensi organisasi dan penyajian data serta tendensi sentral masih rendah. Mereka 

memiliki keinginan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menarik 

agar peserta didik memahami tentang statistika benar-benar diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam kenyataannya guru sendiri jarang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

menemukan konsep statistika secara mandiri, peserta didik hanya disuruh menghafal suatu rumus 

yang sudah disajikan kepada peserta didik, sehingga keaktifan dan keterampilan proses kurang terasah 

dengan baik. Melibatkan peserta didik dalam menemukan konsep dasar merupakan cara yang baik 

untuk memahami konsep matematika abstrak (Herbst, 2006: 314).  

 

Agar proses pembelajaran statistika menjadi bermakna, kontekstual dan tidak membosankan 

diperlukan model pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik, dapat melibatkan peserta didik 

secara aktif, dan peserta didik dapat menggunakan pengetahuan yang telah dimilikinya untuk 

mengkonstruk pengetahuan yang baru, dan dapat menuntun peserta didik dalam mengkonstruk 

pengetahuannya, sehingga dapat menarik minat peserta didik dan menyenangkan. 

 

Anak dapat membuat suatu model operasi hitung bilangan bulat secara spontan dari pengalamannya 

sehari-hari, instruksi secara eksplisit dan implisit dari sekolah, dan gambar yang terdapat pada buku 

matematika (Hasegawa, 1997: 158). Dalam hal ini, pembelajaran akan menjadi bermakna jika 

mengaitkan pengalaman kehidupan nyata peserta didik dengan ide-ide atau konsep-konsep 

matematika dalam pembelajaran di kelas. Selain itu, pentingnya menerapkan kembali konsep 

matematika yang telah dimiliki peserta didik pada kehidupan sehari-hari atau bidang lain.  

 

Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya suatu pembelajaran dengan pendekatan atau metode 

tertentu yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dan hasil belajar peserta didik. Pada 

penelitian ini akan diterapkan metode kooperatif Group Investigation berbasis Kontekstual. 

Pembelajaran ini pada prinsipnya adalah mengembangkan perangkat yang pembelajarannya dirancang 

dengan metode kooperatif Group Investigation dan perangkat pembelajarannya memenuhi indikator-

indikator dengan pendekatan Kontekstual. 

 

Salah satu metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik adalah metode pembelajaran 

kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif terdapat saling ketergantungan positif di antara peserta 

didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setiap peserta didik mempunyai kesempatan yang sama 

untuk sukses. Aktivitas belajar berpusat pada peserta didik dalam bentuk diskusi, mengerjakan tugas 

bersama, saling membantu dan saling mendukung dalam memecahkan masalah. Melalui interaksi 

belajar yang efektif, peserta didik lebih termotivasi, percaya diri, mampu menggunakan strategi 

berpikir tingkat tinggi, serta mampu membangun hubungan interpersonal. 

 

Metode ini menuntut para peserta didik untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi 

maupun dalam ketrampilan proses kelompok (group process skills). Para pendidik yang menggunakan 

metode investigasi kelompok umumnya membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang 

beranggotakan 5 hingga 6 peserta didik dengan karakteristik yang heterogen. Pembagian kelompok 

dapat juga didasarkan atas kesenangan berteman atau kesamaan minat terhadap suatu topik tertentu. 
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Para peserta didik memilih topik yang ingin dipelajari, mengikuti investigasi mendalam terhadap 

berbagai subtopik yang telah dipilih, kemudian menyiapkan dan menyajikan suatu laporan di depan 

kelas secara keseluruhan. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Apakah 

pembelajaran matematika dengan metode Group Investigation berbasis Kontekstual pada pokok 

bahasan statistika  di kelas XI dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa? Apakah pembelajaran 

matematika dengan metode Group Investigation berbasis Kontekstual pada pokok bahasan statistika 

di kelas XI dapat meningkatkan jumlah siswa yang tuntas prestasi belajarnya? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut. Untuk meningkatkan 

keaktifan siswa pada pembelajaran matematika dengan metode Group Investigation berbasis 

Kontekstual pada pokok bahasan statistika di kelas XI.  Untuk meningkatkan jumlah siswa yang 

tuntas prestasi belajarnya pada pembelajaran matematika dengan metode Group Investigation berbasis 

Kontekstual pada pokok bahasan statistiska di kelas XI. 

 

LANDASAN TEORI  

Pembelajaran Matematika 

Gagne (Pribadi, 2009: 9) mendefinisikan istilah pembelajaran sebagai ”a set of events embedded in 

purposeful activities that facilitate learning”. Pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang sengaja 

diciptakan dengan maksud untuk memudahkan terjadinya proses belajar. 

 

Matematika adalah studi besaran, struktur, ruang, dan perubahan. Melalui penggunaan penalaran 

logika dan abstraksi, matematika berkembang dari pencacahan, perhitungan, pengukuran, dan 

pengkajian sistematis terhadap bangun dan pergerakan benda-benda fisika. Kini, matematika 

digunakan di seluruh dunia sebagai salat penting di berbagai bidang, termasuk ilmu alam, 

teknik, kedokteran medis, dan ilmu sosial seperti ekonomi, dan psikologi. Oleh karena itu, 

matematika penting untuk dipelajari oleh semua kalangan. 

 

Pengajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas mengajar dan aktivitas belajar. Aktivitas 

mengajar menyangkut peranan guru dalam konteks mengupayakan terciptanya jalinan komunikasi 

harmonis antara belajar dan mengajar. Jalinan komunikasi ini menjadi indikator suatu aktivitas atau 

proses pengajaran yang berlangsung dengan baik. Dengan demikian tujuan pengajaran adalah tujuan 

dari suatu proses interaksi antara guru dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam 

rangka mencapai tujuan pendidikan. 

 

Matematika sebagai salah satu ilmu dasar, dewasa ini telah berkembang pesat baik meteri maupun 

kegunaannya. Mata pelajaran matematika berfungsi melambangkan kemampuan komunikasi dengan 

menggambarkan bilangan-bilangan dan simbol-simbol serta ketajaman penalaran yang dapat memberi 

kejelasan dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Adapun tujuan dari pengajaran matematika adalah: Mempersiapkan peserta didik agar sanggup 

menghadapi perubahan keadaan dan pola pikir dalam kehidupan dan dunia selalu berkembang, dan 

Mempersiapkan peserta didik menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan 

sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan.  
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Dari uraian di atas jelas bahwa kehidupan ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu peserta didik harus memiliki kemampuan 

memperoleh, memilih dan mengelola informasi untuk bertahan pada keadaan yang selalu berubah. 

Kemampuan ini membutuhkan pemikiran yang kritis, sistematis, logis, kreatif dan kemampuan 

bekerja sama yang efektif. Dengan demikian, maka seorang guru harus terus mengikuti 

perkembangan matematika dan selalu berusaha agar kreatif dalam pembelajaran yang dilakukan 

sehingga dapat membawa siswa ke arah yang diinginkan. 

 

Menurut teori Gestalt (Adrian, 2009), belajar sangat menguntungkan untuk kegiatan memecahkan 

masalah. Belajar memecahkan masalah diperlukan suatu pengamatan secara cermat dan lengkap.  

Kemudian bagaimana seseorang itu dapat memecahkan masalah menurut  John Dewey ada 5 upaya 

pemecahannya yakni: Realisasi adanya masalah.  Jadi harus memahami apa masalahnya dan juga 

harus dapat merumuskan. Mengajukan hipotesa, sebagai suatu jalan yang mungkin memberi arah 

pemecahan masalah. Mengumpulkan data atau informasi, dengan bacaan atau sumber-sumber lain. 

Menilai dan mencobakan usaha pembuktian hipotesa dengan keterangan-keterangan yang diperoleh. 

Mengambil kesimpulan, membuat laporan atau membuat sesuatu dengan hasil pemecahan soal itu. 

 

Menurut Ausubel dalam Hudojo (1988) belajar dikatakan menjadi bermakna bila informasi yang akan 

dipelajari peserta didik disusun sesuai dengan struktur kognitif peserta didik sehingga peserta didik 

dapat mengaitkan pengetahuan barunya dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Ausubel juga 

mengemukakan belajar dengan penemuan yang bermakna, yaitu informasi yang dipelajari, ditentukan 

bebas oleh peserta didik. Peserta didik tersebut kemudian menghubungkan pengetahuan baru itu 

dengan struktur kognitif yang dimiliki. Misalnya peserta didik diminta menemukan sifat-sifat suatu 

persegi. Dengan mengaitkan pengetahuan yang sudah dimiliki, seperti sifat-sifat persegi panjang, 

peserta didik dapat menemukan sendiri sifat-sifat persegi tersebut. 

 

Group Investigation merupakan salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif yang menekankan 

pada partisipasi dan aktivitas peserta didik untuk mencari sendiri materi (informasi) pelajaran yang 

akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia, misalnya dari buku pelajaran atau peserta didik 

dapat mencari melalui internet. Peserta didik dilibatkan sejak perencanaan, baik dalam menentukan 

topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Tipe ini menuntut para peserta didik 

untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses 

kelompok. Model Group Investigation dapat melatih peserta didik untuk menumbuhkan kemampuan 

berfikir mandiri. Keterlibatan peserta didik secara aktif dapat terlihat mulai dari tahap pertama sampai 

tahap akhir pembelajaran. 

 

Penerapan pembelajaran Kontekstual di kelas-kelas Amerika pertama-tama diusulkan oleh John 

Dewey. Pada tahun 1916, Dewey mengusulkan suatu kurikulum dan metodologi pengajaran yang 

dikaitkan dengan minat dan pengalaman peserta didik. 

 

Pengajaran kontekstual adalah pengajaran yang memungkinkan peserta didik dari TK sampai dengan 

SMU untuk menguatkan, memperluas, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademik 

mereka dalam berbagai macam tatanan dalam sekolah dan luar sekolah agar dapat memecahkan 

masalah-masalah yang disimulasikan. 

 

Pembelajaran kontekstual terjadi apabila peserta didik menerapkan dan mengalami apa yang sedang 

diajarkan dengan mengacu pada masalah-masalah dunia nyata yang berhubungan dengan peran dan 

tanggung jawab mereka sebagai anggota keluarga, warga Negara, peserta didik, dan tenaga kerja. 
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Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang terjadi dalam hubungan yang erat dengan 

pengalaman sesungguhnya. 

 

Menurut Winkel (1991:42), hasil belajar merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai siswa di 

mana setiap kegiatan belajar dapat menimbulkan suatu perubahan yang khas. Dalam hal ini hasil 

belajar meliputi keaktifan, ketrampilan proses, motivasi, juga prestasi belajar. Hasil belajar adalah 

kemampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu kegiatan, secara singkat dapat dikatakan hasilnya 

adalah menyangkut aspek afektif, aspek psikomotor, dan aspek kognitif. Dari ketiga aspek tersebut 

pada penelitian ini hanya akan dibahas aspek afektif pada keaktifan siswa belajar, dan aspek kognitif 

pada prestasi belajar siswa.   

 

Prestasi adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu kegiatan, secara singkat dapat 

dikatakan prestasi adalah hasil usaha.  Perbedaan hasil belajar dengan prestasi belajar, bahwa 

penilaian hasil belajar dilakukan menyangkut 3 aspek, sementara penilaian prestasi belajar dilakukan 

pada aspek kognitif. Prestasi belajar merupakan sesuatu yang harus dapat diukur (measurable). 

Mengukur prestasi belajar berarti mengukur atau melakukan penilaian mengenai seberapa besar 

pencapaian kompetensi dasar yang diperoleh peserta didik. Kompetensi dasar berarti kemampuan 

minimal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan efektif. 

 

METODE PENELITIAN 

Subyek yang akan diteliti atau sampel yang akan diteliti ialah siswa yang mendapat  pembelajaran 

operasi hitung bilangan bulat khususnya statistka pada semester I  kelas XI SMA Negeri 1 Metro 

tahun ajaran 2010/2011. Materi yang diberikan adalah materi operasi hitung bilangan bulat 

menyangkut operasi hitung bilangan bulat. Indikator yang harus dicapai adalah: menjelaskan 

peranan/kegunaan statistika dalam kehidupan sehari-hari; menjelaskan pengertian statistik dan 

statistika; menjelaskan pengertian variabel dan data ; membedakan jenis data; penyajian data. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan PTK 3 siklus. Penelitian dilakukan secara kolaborasi. Pada setiap 

siklus memuat 4 langkah yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan refleksi.  

 

Siklus Kegiatan 

Siklus 1 

Perencanaan  

Meninjua kembali rancangan pembelajaran yang disiapkan untuk siklus 1 yakni Silabus, RPP tentang 

variariabel data, dan jenis-jenis data Penekanan perencanaan disini adalah menyiapkan siswa benar-

benar siap melaksakan tugas terstruktur.  

 

Menyiapkan LKPD berupa tugas rumah maupun soal turnamen: Isi program modul ini berupa 

ringkasan materi dan soal-soal yang dicalonkan dalam group invertigasi. Soal-soal dikerjakan 

sebaiknya dalam kelompok. Bahan ini diberikan sebelum pembelajaran.   

 

Pelaksanaan 

Guru didampingi pengamat menampung semua permasalahan yang muncul setelah siswa mempelajari 

LKPD yang sudah diberikan sebelumnya. Permasalahan dibahas bersama dengan model tanya jawab 

sambil menjelaskan materi. Apabila permasalahan muncul dari siswa pada suatu kelompok, maka 

pemecahannya dilakukan dengan saling lempar pada siswa yang sudah tahu. Mereka yang dapat 

menyelesaikan masalah dapat poin bintang atas nama kelompok dan atas nama pribadi. Untuk 

memperjelas atau mempertegas materi siswa diberi tugas untuk didiskusikan lagi melalui Group 

investigasi berbasis konnstruktivisme.  Guru memberikan soal untuk tahap pertama. Dalam kegiatan 
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ini di bawah pengawasan dan bimbingan guru. Pada suatu penyelesaian suatu masalah soal siswa atau 

kelompok yang berhasil wajib menjelaskan pada kelompok lain dengan bimbingan guru.  Siswa diberi 

tes akhis siklus. 

 

Evaluasi 

Guru mengamati apakah keaktifan siswa yang sudah dapat dilaksanakan oleh siswa dalam 

pembelajaran siklus 1. Guru mengamati pada setiap kegiatan yang dilakukan siswa. Dimulai dari 

permasalahan yang muncul pada awal pelajaran hingga akhir pelajaran. Berikan penilaian untuk 

masing-masing siswa tentang indikator keaktifan yang telah disiapkan. Akhirnya guru memberi tes 

untuk akhir siklus 1. 

 

Refleksi 

Secara kolaboratif guru dan pengamat menganalisis hasil pengamatan dan hasil tes. Selanjutnya 

membuat suatu refleksi, membuat simpulan sementara terhadap pelaksanaan siklus 1. Mendiskusikan 

hasil analisis berdasar indikator pengamatan, dan indikator soal evaluasi. Membuat suatu perbaikan 

tindakan atau rancangan revisi berdasar hasil analisis pencapaian indikator-indikator tersebut. 

Siklus 2 

Perencanaan  

Meninjau kembali rancangan pembelajaran yang disiapkan untuk siklus 2 yakni Silabus, RPP tentang 

pengurangan presentasi data Penekanan perencanaan disini adalah menyiapkan siswa benar-benar siap 

melaksakan tugas terstruktur selanjutnya.  

 

Menyiapkan LKPD berupa tugas rumah maupun soal: Soal-soal dikerjakan dalam kelompok. Bahan 

ini diberikan sebelum pembelajaran.   

 

Pelaksanaan 

Guru didampingi pengamat menampung semua permasalahan yang muncul setelah siswa mempelajari 

LKPD yang sudah diberikan sebelumnya. Permasalahan dibahas bersama dengan model tanya jawab 

sambil menjelaskan materi. Apabila permasalahan muncul dari siswa pada suatu kelompok, maka 

pemecahannya dilakukan dengan saling lempar pada siswa yang sudah tahu.  Untuk memperjelas atau 

mempertegas materi siswa diberi tugas untuk didiskusikan lagi melalui Group investigasi berbasis 

konnstruktivismen.  Disini siswa sudah ditingkatkan diberi masalah untuk dipecahkan dalam 

kelompoknya. Guru sesekali memberi bimbingan. Guru memberikan soal untuk tahap kedua. Dalam 

kegiatan ini di bawah pengawasan dan bimbingan guru. Pada suatu penyelesaian suatu masalah soal 

siswa atau kelompok yang berhasil wajib menjelaskan pada kelompok lain. Guru membimbing sedikit 

pada presentasi, sudah mulai akan dilepas. Siswa diberi tes akhis siklus. 

 

Evaluasi 

Guru mengamati apakah keaktifan siswa yang sudah dapat dilaksanakan oleh siswa dalam 

pembelajaran siklus 2. Guru mengamati pada setiap kegiatan yang dilakukan siswa. Dimulai dari 

permasalahan yang muncul pada awal pelajaran hingga akhir pelajaran. Berikan penilaian untuk 

masing-masing siswa tentang indikator keaktifan yang telah disiapkan. Akhirnya guru memberi tes 

untuk akhir siklus 2 

 

Refleksi 

Secara kolaboratif guru dan pengamat menganalisis hasil pengamatan dan hasil tes. Selanjutnya 

membuat suatu refleksi, membuat simpulan sementara terhadap pelaksanaan siklus 2. Disini siswa 

diminta lebih berani berpendapat, dan mandiri dalam melakukan pemecahan masalah.  Mendiskusikan 
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hasil analisis berdasar indikator pengamatan, dan indikator soal evaluasi. Membuat suatu perbaikan 

tindakan atau rancangan revisi berdasar hasil analisis pencapaian indikator-indikator tersebut. 

 

Siklus 3 

Perencanaan  

Meninjua kembali rancangan pembelajaran yang disiapkan untuk siklus 3 yakni Silabus, RPP tentang 

ukuran tendensi sentral. Penekanan perencanaan disini adalah menyiapkan siswa benar-benar siap 

melaksakan tugas terstruktur. Menyiapkan LKPD berupa tugas rumah maupun soal turnamen: Isi 

program modul ini berupa ringkasan materi dan soal-soal yang dicalonkan dalam group invertigasi. 

Soal-soal dikerjakan dalam kelompok. Bahan ini diberikan sebelum pembelajaran. 

   

Pelaksanaan 

Guru didampingi pengamat menampung semua permasalahan yang muncul setelah siswa mempelajari 

LKPD yang sudah diberikan sebelumnya. Permasalahan dibahas bersama dengan model tanya jawab 

sambil menjelaskan materi. Apabila permasalahan muncul dari siswa pada suatu kelompok, maka 

pemecahannya dilakukan dengan saling lempar pada siswa yang sudah tahu. Mereka yang dapat 

menyelesaikan masalah dapat penghargaan tambahan nilai untuk masing-masing anggota kelompok.  

Untuk memperjelas atau mempertegas materi siswa diberi tugas untuk didiskusikan lagi melalui 

Group investigasi berbasis konnstruktivismen. Disini siswa sudah dilepas untuk melaksanakan Grup 

investigasi mandiri.  Guru memberikan soal untuk tahap ke tiga. Dalam kegiatan ini betul betul siswa 

mandiri dalam kelompoknya. Pada suatu penyelesaian suatu masalah ini lebih banyak siswa yang 

berani berpendapat. Siswa diberi tes akhis siklus. 

 

Evaluasi 

Guru mengamati apakah keaktifan siswa yang sudah dapat dilaksanakan oleh siswa dalam 

pembelajaran siklus 3. Guru mengamati pada setiap kegiatan apakah grup investigasi sudah benar-

benar dilaksanakan siswa dengan baik.  Akhirnya guru memberi tes untuk akhir siklus 3 

 

Refleksi 

Secara kolaboratif guru dan pengamat menganalisis hasil pengamatan dan hasil tes. Disini siswa 

diharapkan sudah tuntas dalam menguasai konsepnya. Mendiskusikan hasil analisis berdasar indikator 

pengamatan, dan indikator soal evaluasi. Diharapkan sudah tidak banyak melakukan perbaikan. 

Pembelajaran yang baik sudah dapat dilestarikan. 

 

Cara Pengambilan dan Pengolahan Data 

Data merupakan ekspresi atau hasil pengamatan/penghitungan/pengukuran dari suatu variabel. Data 

dari variabel keaktifan  diambil dengan pengamatan/observasi, sedangkan data dari variabel prestasi 

belajar diambil dengan tes. Data yang diperoleh diolah dengan analisis deskriptif.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Lokasi SMA Negeri 1 Metro merupakan tempat yang strategis dan mudah dijangkau baik 

menggunakan  kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. SMA Negeri 1 Metro merupakan sentral 

kegiatan penduduk. Aksebilitas yang baik di Kota Metro, karena berada dijalan utama, dalam kondisi 

yang baik, memudahkan siswa yang bersekolah di sana untuk menjangkau SMA Negeri 1 Metro. 

Bahkan, di sekitar SMA Negeri 1 Metro sudah banyak terdapat tempat kos yang disediakan oleh 

penduduk sekitar, sehingga siswa mudah menjangkau untuk bersekolah di SMA Negeri 1 Metro. 
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Pelaksanaan penelitian di kelas XII IPA-4 semester ganjil SMA Negeri 1 Metro Tahun pelajaran 

2018/2019. Pembelajaran Matematika di SMA Negeri 1 Metro dilaksanakan selama 3 kali pertemuan 

(pelaksanaan 6 x 45 menit).  Pelaksanaan pembelajaran, hasil observasi aktivitas siswa, hasil 

observasi guru peneliti, hasil belajar Matematika siswa, refleksi dan rekomendasi setelah dilakukan 

pembelajaran inkuiri di SMA Negeri 1 Metro kelas XII IPA-4 semester ganjil SMA Negeri 1 Metro 

Tahun Pelajaran 2018/2019.  

 

Berdasarkan catatan lapangan, pada saat berlangsungnya belajar kelompok setiap siswa kelihatan aktif 

dalam kelompoknya masing-masing. Hal ini disebabkan karena guru berkeliling melihat-lihat cara 

kerja masing-masing kelompok, secara bergantian guru membimbing bagaimana cara yang benar 

dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan.  Pada saat bersamaan, sewaktu peneliti memberikan 

bimbingan kepada setiap kelompok supaya aktif berinteraksi dengan kelompoknya. Secara kolaboratif 

guru dan pengamat menganalisis hasil pengamatan dan hasil tes. Disini siswa diharapkan sudah tuntas 

dalam menguasai konsepnya.  Mendiskusikan hasil analisis berdasar indikator pengamatan, dan 

indikator soal evaluasi. Diharapkan sudah tidak banyak melakukan perbaikan. Pembelajaran yang 

baik sudah dapat dilestarikan. 

 

Data merupakan ekspresi atau hasil pengamatan/penghitungan /pengukuran dari suatu variabel. Data 

dari variabel keaktifan  diambil dengan pengamatan/observasi, sedangkan data dari variabel prestasi 

belajar diambil dengan tes. Dari hasil penelitian tindakan kelas selama siklus I sampai dengan siklus 3 

dilakukan pengelompokan hasil-hasil pelaksanaan, pengamatan aktivitas siswa sebagai berikut: 

 

Tabel Peningkatan Aktivitas  Belajar Siswa 

No Aktivitas Siswa

%                        

Siswa Aktif           

Siklus I

%                    

Siswa Aktif  

Siklus II

%        

Peningkatan

%        

Peningka

tan

1 Tidak mencatat 97% 100% 3% 3%

2 Tidak terlibat kerja kelompok 91% 100% 9% 9%

3 Tidak mengerjakan soal latihan 100% 100% 0% 0%

4 Ngobrol di luar materi 94% 94% 0% 0%

Persentase Keseluruhan 81% 94% 13% 13%  
 

Dari tabel di atas tampak bahwa terdapat peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Pada siklus 

kedua dengan guru berkeliling siswa yang kurang aktif berkurang bahkan lebih cenderung ingin 

menunjukkan keaktivannya siswa. Artinya dengan pembelajaran matematika statistika dapat 

meningkatkan tingkat aktivitas belajar siswa namun masih perlu adanya perhatian guru pada setiap 

kelompoknya. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada pembelajaran metode group investigation yang dilaksanakan di 

kelas XII IPA-4 semester ganjil SMA Negeri 1 Metro Tahun pelajaran 2018/2019, maka dapat 

diambil simpulan sebagai berikut : Rata-rata aktivitas siswa yang sesuai dengan aspek yang diamati 

selama pembelajaran metode group investigation pada siklus I sebesar 25,25.  Pada siklus II 

mengalami peningkatan menjadi 44,75. Rata-rata hasil belajar siswa terhadap pelajaran Matematika 

setelah diterapkannya pembelajaran metode group investigation pada siklus I sebesar 26,29.  Hasil 

belajar siswa pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 50,00%. Rata-rata hasil belajar siswa 
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terhadap pelajaran Matematika setelah diterapkannya pembelajaran metode group investigation pada 

siklus 3 sebesar 23,07.  Hasil belajar siswa pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 57,69%. 

 

Saran-Saran 

Berdasarkan hasil refleksi pada beberapa siklus pembelajaran metode group investigation yang telah 

dilaksanakan di kelas XII IPA-4 semester ganjil SMA Negeri 1 Metro Tahun pelajaran 2018/2019, 

maka terdapat saran yang ingin penulis sampaikan untuk penulis sendiri dan pembaca yang ingin 

menerapkan model pembelajaran ini pada pembelajaran, antara lain : Penerapan pembelajaran metode 

group investigation hendaknya dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk menyampaikan 

materi yang bersifat eksperimen dan konsep untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Hendaknya guru dapat meningkatkan penyajian eksperimen dan demonstrasi sesering mungkin agar 

siswa dapat lebih mudah menerima, memahami dan mengingat materi yang disampaikan. Hendaknya 

alat yang digunakan dalam melaksanakan eksperimen dan demonstrasi merupakan alat-alat yang 

mudah dijumpai di sekitar lingkungan siswa, sehingga siswa dapat mencoba sendiri di luar kelas. 

Guru harus lebih memperhatikan setiap anggota kelompok yang tidak hadir saat pembelajaran 

berlangsung, kemudian memberikan Lembar Kerja Kelompok yang menjadi tanggungjawab anggota 

kelompok yang tidak hadir kepada kelompoknya untuk dipelajari. 
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ABSTRACT 

This study used a qualitative descriptive approach with data sources from music teachers, students and 

principals of SMA Negeri 1 Kota Gajah. Data collection techniques using observation, interviews and 

documentation. Data analysis was carried out through data reduction activities, data presentation, drawing 

conclusions and data verification. The results of the research are: first, the planning of dance learning during 

the Covid-19 Pandemic in Class X IPA 2 SMA Negeri 1 Kota Gajah, in odd semesters seen from the semester 

program, syllabus, and lesson plans. In the elaboration of the Learning Implementation Plan (RPP) the 

learning material is in accordance with SK and KD, but the elaboration of the learning steps using the drill 

method has not been described in detail in the learning activities. Second, the implementation of learning that 

supports learning is in accordance with the conditions of the school and what is in the learning plan which 

consists of the curriculum, materials, methods, strategies, and evaluation. Third, the results of learning the art 

of music using the drill method during the Covid-19 Pandemic in Class X IPA 2 SMA Negeri 1 Gajah City, 

showed that 74% of students in class X IPA 2 SMA Negeri 1 Gajah City obtained dance learning outcomes 

above the KKM (75 ) and 26% still get grades under the KKM. So it can be concluded that the learning 

completeness of class X IPA 2 SMA Negeri 1 Kota Gajah is good. Whereas students X IPA 2 100% obtained 

dance learning outcomes above KKM (75). So it can be concluded that the learning completeness of class X 

IPA 2 students at SMA Negeri 1 Kota Gajah is very good. 

Key Word: Drill Method, Dance Art Learning 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data dari guru seni musik, peserta 

didik dan kepala sekolah SMA Negeri 1 Kota Gajah. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui aktivitas reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian adalah: pertama, perencanaan pembelajaran seni tari Pada Masa 

Pandedmi Covid-19 di Kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Kota Gajah, pada semester ganjil dilihat dari program 

semesteran, silabus, dan RPP. Dalam penjabaran Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) materi 

pembelajarannya sudah sesuai dengan SK dan KD, akan tetapi penjabaran langkah-langkah pembelajaran 

dengan metode drill belum dideskripsikan secara terperinci di dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, 

pelaksanaan pembelajaran yang mendukung pembelajaran telah sesuai dengan keadaan sekolah dan apa yang 

ada di dalam perencanaan pembelajaran yang terdiri dari kurikulum, materi, metode, strategi, dan evaluasinya. 

Ketiga, hasil belajar seni musik dengan menggunakan metode drill Pada Masa Pandedmi Covid-19 Di Kelas X 

IPA 2 SMA Negeri 1 Kota Gajah, menunjukkan bahwa 74% siswa kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Kota Gajah 

memperoleh hasil belajar seni tari diatas KKM (75) dan 26% masih mendapatkan nilai hasil belajar di bawah 

KKM. Sehingga dapat disimpulkan ketuntasan belajar siswa kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Kota Gajah adalah 

baik. Sedangkan siswa X IPA 2 100% memperoleh hasil belajar seni tari diatas KKM (75), Sehingga dapat 

disimpulkan ketuntasan belajar siswa kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Kota Gajah adalah sangat baik. 

Kata Kunci : Metode Drill, Pembelajaran Seni Tari 
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Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Seni Budaya merupakan salah satu mata pelajaran wajib pada program pendidikan dasar 

dan menengah, yang mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.dan Terdapat pada 

Kurikulum 2013, Secara umum tujuan pendidikan seni budaya adalah memberikan pengalaman 

estetika kepada siswa dengan harapan dapat menjadikan bekal bagi siswa dalam menghadapi 

kehidupan dalam masyarakat baik dalam kehidupan pribadi maupun kelompok masyarakat. 

 

Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, setiap sekolah mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Dan Kurikulum 

2013. Satuan Pendidikan perlu memperhatikan kepentingan dan kekhasan daerah, sekolah dan peserta 

didik dalam mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Kurikulum 2013. Dalam 

penerapannya pada pelajaran Seni Budaya, sekolah boleh memilih atau menerapkan empat bidang seni 

yaitu seni rupa, seni tari, seni musik dan seni drama. Demikian juga dengan metode atau model 

pembelajarannya, sekolah dapat menerapkan sesuai dengan karakteristik bidang seninya baik dalam 

apresiasi maupun ekspresi. 

 

Pendidikan Seni sangat diperlukan karena di dalamnya terdapat penanaman akan nilai-nilai edukasi 

dan estetika yang berakar pada tradisi budaya bangsa. Nilai-nilai edukasi dan estetika dalam 

pendidikan seni yang direalisasikan dalam pelajaran seni budaya di sekolah memiliki tujuan agar 

peserta didik memiliki sikap budaya, yaitu sikap menghargai, kerjasama, mencintai seni atau karya 

seni sebagai hasil budaya bangsa. 

 

Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa peserta didik masih banyak memandang sebelah 

mata terhadap pelajaran seni budaya khususnya seni musik. Pelajaran seni musik dianggap sepele 

karena tidak termasuk dalam salah satu mata pelajaran yang ada dalam ujian akhir nasional. Oleh 

karena itu hasil belajar dari pembelajaran seni musik di sekolah kurang maksimal dan menjadikan 

peserta didik tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam bermain music dengan seni tari atau 

gerak. Dalam pembelajaran seni musik terdapat beberapa komponen pembelajaran yang dapat 

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan peserta didik dalam mempelajari seni musik. Salah satu 

komponen pembelajaran yang berperan dalam keberhasilan belajar peserta didik adalah penggunaan 

metode yang digunakan guru untuk menyampaikan materi teori atau praktek bermain tari. Beberapa 

metode yang dapat diterapkan oleh guru-guru seni musik disekolah adalah metode ceramah, diskusi, 

tanya jawab, demonstrasi, drill/latihan, inkuiri dan sebagainya. Secara umum pemilihan metode 

mengajar guru yang tepat dalam pelajaran seni musik harus menerapkan pembelajaran afektif, 

inovatif, kreatif dan menyenangkan. Oleh karena itu, guru harus benar-benar selektif dalam memilih 

dan menggunakan metode dalam pembelajaran seni tari di sekolahnya. 

 

Dari hasil pengamatan awal peneliti, menunjukkan bahwa siswa kelas X IPA 2 di SMA Negeri 1 Kota 

Gajah adalah siswa yang suka terhadap seni tari. Hal ini terbukti dengan diperolehnya prestasi peserta 

didik dalam kegiatan kegiatan yang diikutinya, diantaranya juara dalam festival band di Kabupaten 

Bulungan. Ketertarikan peserta didik pada seni musik dikarenakan guru dapat menerapkan metode 

pembelajarannya dengan tepat. Metode yang digunakan guru di SMA Negeri 1 Kota Gajah adalah 

metode latihan (drill) dimana metode ini menekankan ketrampilan peserta didik baik dalam teknik 

seni tari maupun dengan menggunakan alat musik. 

 

Penerapan pembelajaran seni tari dengan metode drill di SMA Negeri 1 Kota Gajah disamping 

mengajarkan pada siswa tentang ketrampilan bermain musik dengan materi lagu dan alat musik 

tradisional juga sebagai salah satu upaya untuk mengenalkan beberapa jenis seni tari di Indonesia. 
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Penerapan metode drill di SMA Negeri 1 Kota Gajah sangat tepat karena hasil pengamatan awal dan 

wawancara dengan siswa yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa peserta didik di kelas X, 60% 

tidak menyukai budaya tradisional, dan mereka lebih menyukai budaya-budaya dari luar. 

 

Dengan pembelajaran seni musik yang diterapkan dengan metode drill yang disampaikan secara 

menarik dan menyenangkan oleh guru di kelas X, maka tujuan pembelajaran akan tercapai dengan 

baik. Demikian juga dengan dampak dari pembelajaran tersebut adalah peserta didik semakin 

mengenal budaya tradisional bangsa yang kaya akan keragamannya. 

 

Hasil wawancara awal peneliti dengan peserta didik juga diketahui bahwa penerapan metode dill pada 

pelajaran seni tari  di kelas X IPA 2 sangat tepat karena peserta didik dapat bekerjasama dan 

menghasilkan karya yang kreatif. Dalam metode ini peserta didik harus banyak berlatih dalam 

mengaransemen dan memainkan alat musik untuk ditampilkan di depan kelas. Kualitas latihan 

dipengaruhi oleh ketelitian, keseriusan, kepekaan nada, harmonisasi, dan kekompakan. Oleh karena 

itu penerapan latihan tidak sembarangan dilakukan oleh siswa, harus mengikuti alur untuk mencapai 

tujuan belajar yang diinginkan. Berdasarkan hal tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti 

tentang penerapan metode latihan (drill) dalam pembelajaran seni tari melinting Lampung pada siswa 

di kelas X IPA 2 semester ganjil SMA Negeri 1 Kota Gajah ini Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

Rumusan Masalah 

Bagaimana perencanaan pembelajaran seni tari di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Kota Gajah? 

Bagaimana pelaksanaan pembelajaran seni tari dengan menggunakan metode drill di kelas X IPA 2 

SMA Negeri 1 Kota Gajah? Bagaimana hasil pembelajaran seni tari dengan menggunakan metode 

drill di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Kota Gajah? 

 

Tujuan Penulisan 

Menjelaskan perencanaan pembelajaran seni tari di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Kota Gajah. 

Menjelaskan pelaksanaan pembelajaran seni tari dengan menggunakan metode drill di kelas X IPA 2 

SMA Negeri 1 Kota Gajah. Menjelaskan hasil pembelajaran seni tari dengan menggunakan metode 

drill di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Kota Gajah. 

 

KAJIAN TEORI 

Menurut the Liang Gia ( 1989, hal. 15 ) Mengatakan bahwa: Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai 

aktifitas yang menghasilkan perubahan-perubahan tingkah laku dalam individu, baik secara aktual 

maupun professional”. Sedangkan Purwodarminto ( 1987, hal. 254 ), mengatakan bahwa : “prestasi 

belajar adalah suatu hasil yang dicapai atau dikerjakan siswa dalam belajar atau usaha untuk 

memperoleh suatu kepandaian” 

 

Belajar sangat erat hubungannya dengan prestasi belajar. Karena prestasi itu sendiri merupakan hasil 

belajar itu biasanya dinyatakan dengan nilai. Menurut Winarno Surahmad (1997 : 88) sebagai berikut: 

“Hasil belajar adalah hasil dimana guru melihat bentuk akhir dari pengalaman interaksi edukatif yang 

diperhatikan adalah menempatkan tingkah laku”. Dapat diartikan bahwa hasil belajar adalah suatu 

bentuk pertumbuhan atau perubahan diri seseorang yang dinyatakan dengan cara bertingkah laku baru 

berkat pengalaman baru yang diperolehnya. 

 

Sebelum mendefinisikan tentang metode drill terlebih dahulu mengetahui tentang metode mengajar 

itu sendiri. Metode mengajar adalah cara guru memberikan pelajaran dan cara murid menerima 

pelajaran pada waktu pelajaran berlangsung, baik dalam bentuk memberitahukan atau 
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membangkitkan. Oleh karena itu peranan metode pengajaran ialah sebagai alat untuk menciptakan 

proses belajar mengajar yang kondusif. Dengan metode ini diharapkan tumbuh berbagai kegiatan 

belajar siswa sehubungan dengan mengajar guru, dengan kata lain terciptalah interaksi edukatif antara 

guru dengan siswa. Dalam interaksi ini guru berperan sebagai penggerak atau pembimbing, 

sedangkan siswa berperan sebagai penerima atau yang dibimbing. Proses interaksi ini akan berjalan 

dengan baik jika siswa lebih aktif di bandingkan dengan gurunya. Oleh karenanya metode mengajar 

yang baik adalah metode yang dapat menumbuhkan kegiatan belajar siswa dan sesuai dengan kondisi 

pembelajaran. 

 

Salah satu usaha yang tidak boleh ditinggalkan oleh guru adalah bagaimana guru memahami 

kedudukan metode sebagai salah satu komponen yang mempengaruhi dalam proses belajar mengajar. 

Kerangka berpikir yang demikian bukanlah suatu hal yang aneh tetapi nyata dan memang betul-betul 

dipikirkan oleh guru. 

 

METODE PENELITIAN  

Tempat pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) ini dilakukan di kelas X IPA 2 pada SMA 

Negeri 1 Kota Gajah.  Penelitian ini dilaksanakan di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Kota Gajah 

Kabupaten Lampung Tengah dalam materi Seni Tari Melinting pada semester ganjil. Dipilihnya kelas 

X IPA 2 sebagai tempat penelitian karena diasumsi bahwa bahwa kelas ini telah memiliki kemampuan 

dasar keterampilan gerakan dalam bidang tariseperti mengajukan pertanyaan, menjawab 

pertanyaan/menanggapi, menyampaikan pendapatatau pun ide, mendengarkan secara aktif, berada 

dalam tugas dan sebagainya, dalam kegiatan belajar sebelumnya. Penelitian Tindakan Kelas ini 

dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021. Dalam penelitian 

tindakan kelas ini, yang menjadi subyek penelitian adalah siswa kelas X IPA 2 pada SMA Negeri 1 

Kota Gajah, dengan jumlah siswa 34 siswa .Peneliti memilih kelas X IPA 2 sebagai subyek penelitian 

karena dari hasil pengamatan terhadap hasil evaluasi belajar Seni Tari, terlihat bahwa kelas tersebut 

nilainya masih begitu rendah atau berada dibawah KKM. Dalam penelitian ini peneliti dibantu oleh 

observer, yaitu: Estu Utami, S.Pd, untuk membantu dalam penelitian tindakan kelas sebagai guru 

mitra untuk membantu mempermudah dalam penelitian dan penulis memilih observer tersebut 

merupakan guru di SMA Negeri 1 Kota Gajah. 

 

Jadwal Penelitian  

Jadwal waktu pelaksanaan penelitian 

No. Hari / Tanggal Jam Ke Mata Pelajaran Ket. 

1 Rabu, 10 September 2021 3-4 Seni Tari  Melinting Pertemuan 1 

2 Rabu, 17 September 2021 3-4 Seni Tari  Melinting Pertemuan  2 

3 Rabu, 24 September 2021 3-4 Seni Tari  Melinting Pertemuan  3 

4 Rabu, 01 Oktober 2021 3-4 Seni Tari  Melinting Pertemuan  4 

5 Rabu, 08 Oktober 2021 3-4 Seni Tari  Melinting Pertemuan  5 

6 Rabu, 15 Oktober 2021 3-4 Seni Tari  Melinting Pertemuan  6 

 

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai Penerapan Metode Drill dalam 

Pembelajaran Seni Tari di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Kota Gajah, maka penelitian ini 

menggunakan pendekatan metode drill dan mendeskriptif kualitatif. Deskriptif adalah penguraian 

tentang kejadian-kejadian dan pengalaman berdasarkan data-data baik yang tertulis maupun yang 

tidak tertulis. 
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Objek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Kota Gajah. Objek penelitian ini adalah 

pembelajaran seni tari melinting, dengan kompetensi dasar menerapkan pembelajaran tari tradisional 

nusantara dan menampilkannya secara kelompok di depan kelas. 

 

Sumber Data Penelitian 

Untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan maka ditentukan sumber data atau informasi 

yang terdiri dari narasumber yang dipandang memiliki pengetahuan dan wawasan yang memadahi 

tentang informasi yang diperlukan. Narasumber yang dimaksud Guru pengajar seni tari di kelas X 

IPA 2 semester ganjil SMA Negeri 1 Kota Gajah. Nara sumber ini dijadikan sebagai sumber 

informasi tentang pembelajaran seni tari melinting di kelas X IPA 2, sehingga dapat ditarik 

kesimpulan tentang bagaimana penerapan metode drill dalam pembelajaran seni musik di kelas X IPA 

2 SMA Negeri 1 Kota Gajah. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Sehubungan dengan permasalahan penelitian ini, maka observasi dilaksanakan untuk memperoleh 

data mengenai perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta hasil belajar seni musik 

dengan menggunakan metode drill pada siswa kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Kota Gajah. Teknik 

wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan siswa, 

guru, wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan kepala sekolah dengan tujuan untuk mendapatkan 

data yang lengkap dan valid meliputi semua hal yang terkait dengan penerapan metode dalam 

pembelajaran Seni Tari Melinting di SMA Negeri 1 Kota Gajah. Wawancara dengan siswa dilakukan 

untuk memperoleh informasi mengenai cara guru seni tari menyampaikan materi dengan 

menggunakan metode drill sehingga dapat dilihat apakah materi yang diberikan sudah sesuai dengan 

KI dan KD dalam standar isi. Wawancara dengan guru pengajar seni tari dilakukan untuk memperoleh 

informasi mengenai perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan hasil belajar dari 

penggunaan metode drill dalam pembelajaran yang berlangsung di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Kota 

Gajah. Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum dan Kepala Sekolah SMA Negeri 

1 Kota Gajah dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pelajaran seni tari dengan 

menggunakan metode drill tersebut. 

 

Dalam teknik dokumentasi ini data yang diperoleh berupa perangkat pembelajaran seni budaya sub 

materi seni tari, data keadaan siswa, data nilai hasil belajar siswa, foto-foto yang berhubungan dengan 

proses penerapan metode drill dalam pembelajaran seni musik. 

 

Teknik Analisis Data 

Analisis Data dalam mengelompokkan aktivitas dalam analisis data, yaitu Reduksi data, penyajian 

data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Reduksi dalam penelitian ini dilakukan dan 

berlangsung sejak penetapan pokok permasalahan, rumusan masalah, dan teknik pengumpulan data 

yang dipakai. Dalam tahap ini semua data yang berhubungan dengan pembelajaran seni musik di 

SMA Negeri 1 Kota Gajah dikumpulkan terlebih dahulu. Kemudian data-data yang sudah terkumpul 

dikelompokkan sesuai dengan rumusan maslah yang sudah ditentukan. 

 

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan setelah data-data yang diperoleh sudah terkumpul. 

Kemudian data-data yang sudah terkumpul disajikan dan dianalisis sesuai dengan rumusan masalah 

yang sudah ditetapkan. Sehingga permasalahan yang sudah dirumuskan itu bisa dijelaskan dan 

dideskripsikan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan, serta dikaji berdasarkan landasan teori 

yang sesuai. 
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Penarikan kesimpulan dan Verifikasi, penarikan Kesimpulan dan verifikasi pada penelitian ini diambil 

berdasarkan datayang sudah disajikan dan dianalisis. Setelah data-data sudah disusun berdasarkan 

rumusan masalah yang sudah ditetapkan, maka bisa ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan 

yang diteliti. 

 

Ketiga aktivitas dalam analisis data tersebut memperkuat penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti 

karena sifat data dikumpulkan dalam bentuk laporan, uraian, dan proses mencari makna sehingga 

mudah dipahami keadaannya baik oleh peneliti sendiri atau orang lain. 

 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan 

triangulasi. Moleong (2011:373) mengelompokkan triangulasi menjadi tiga, yaitu triangulasi sumber, 

triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

SMA Negeri 1 Kotagajah Lampung Tengah berdiri atas tanah seluas 16.250M2 atas dasar Surat 

Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0188/O/1979 pada 

Tanggal 07 Maret 1979. Untuk pertama kalinya SMA Negeri 1 Kotagajah menerima siswa baru tahun 

pelajaran 1979/1980 sejumlah 3 kelas yang terdiri dari 120 siswa. Dengan memiliki tenaga pendidik 

terdiri dari empat orang diantaranya : Drs. Siryono Tarkib, M. Rifai Basri, BA, Sukhamdiyah, BA dan 

Sutarsih Kemi, BA. Setelah kegiatan belajar berjalan sekitar dua bulan bertambahlah tenaga pendidik 

sebanyak enak orang antara lain : R. Ahmad Matin, BA, Joko Priyanto, BA, SP. Simanjuntak, BA, Sri 

Dwiyatmani, BA, Sukamto, BA, dan Supomo, BA. Mlai belajar pada bulan Juli 1979 dan masih 

menumpang di gedung SMP Negeri Kotagajah selama satu semester, sambil menunggu kesiapan 

gedung yang sedang dalam proses pembangunan. Pada semester kedua Tahun pelajaran 1979/1980 

pembangunan gedung tahap pertama selesai dan langsung dipergunakan untuk proses belajar 

mengajar yang terdiri dari satu ruang Kepala Sekolah, satu ruang guru, satu ruang tata usaha, satu 

ruang keterampilan, satu ruang perpustakaan, sembilan ruang belajar (kelas), enam kamar kecil, 

(toilet), dan satu ruang gudang. 

 

Dalam perjalannya nama SMA Negeri Kotagajah mengalami berbagai perubahan antara lain : pertama 

pada tahun 1998 berubah menjadi SMA Negeri 1 Punggur. Perubahan ini disebabkan adanya instruksi 

dari Dirdenj Pendidikan Menengah Depdikbud bahwa nama-nama SMP / SMA Negeri harus 

disesuaikan minimal sama dengan nama Kecamatan dimana sekolah itu berada. Dan pada waktu itu 

desa Kotagajah berada di wilayah Kecamatan Punggur. Pada tahun 1999nama SMA Negeri 1 Punggur 

mengalami perubahan yang ke dua menjadi SMU (Sekolah Menengah Umum) Negeri 1 Punggur. 

Sebagai akibat kebijakan di bidang pendidikan bahwa nama SMA menjadi SMU. Pada tahun 2002 

sebagai dampak penerapan undang-undang Nomor 22/1999 tentang otonomi daerah, Kotagajah secara 

definitif berubah menjadi kota kecamatan. Dengan demikian nama SMU Negeri 1 Punggur mengikuti 

perubahan menjadi SMU Negeri 1 Kotagajah. (Perubahan ketiga). Perubahan ke empat, terjadi pada 

tahun 2003 sebagai akibat dikeluarkannya Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, dimana penggunaan istilah SMU dikembalikan pada nama SMA (Sekolah 

Menengah Atas), sehingga nama terakhir yang digunakan adalah nama SMA Negeri 1 Kotagajah, 

yang berada di Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah. 

 

Deskripsi Hasil Penelitian Siklus I 

Masalah dalam penelitian ini adalah kemampuan peserta didk dalam mata pelajaran Seni Tari masih 

kurang dan nilainya masih di bawah Standar ketuntasan Minimal  (KKM ) di SMA Negeri 1 Kota 

Gajah. Untuk melaksanakan perbaikan secara terencana disusunlah rencana perbaikan pembelajan 
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sesuai dengan solusi yang di pilih. Setelah itu penulis menyiapkan instrumen penelitian berupa lembar 

soal dan lembar observasi dalam penelitian tersebut. 

 

Tindakan pertama di laksanakan pada hari Rabu, 10 Agustus 2021, pada jam pelajaran 10.30 sampai 

dari 11.45 dengan jumlah peserta didik 34 siswa. Kompetensi dasar yang di sajikan pada tindakan 

pertama adalah penguasaan peserta didik terhadap materi. 

 

Pada setiap pelaksanaan penulis mengabsen peserta didk, berdo’a agar proses belajar mengajar selalu 

ada lindungan Allah SWT dan ada dalam kelancaran. Mengadakan Apersepsi untuk meningkatkan 

kembali pelajaran yang telah lalu dan ada hubungan nya dengan materi yang akan di sampaikan. 

Sambil mempersiapkan bahan yang akan di berikan. 

 

Siswa di bagi dalam kelompok kecil di berikan tugas untuk melakukan pengamatan. Untuk mengukur 

kemampuan peserta didik penulis memberikan soal latihan. Setelah selesai di periksa dan di beri 

penilain tertulis di akhir pelajaran peserta didik di beri penilaian tertulis di akhir pelajaran peserta 

didik di beri tugas atau pekerjaan rumah. 

 

Pada saat pembelajaran berlangsung guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk meneliti 

dan mengamati tentang Seni Tari Non Tradisional Nusantara dengan tidak lepas dari bimbingan guru. 

Guru selalu memotivasi peserta didik yang belum mengerti tentang kegunaan tumbuhan hijau. Namun 

sayang ada beberapa hal yang tidak di sampaikan oleh guru karena kurangnya media dan tidak 

menyimpulkan materi pelajaran. 

 

Berdasarkan analisis terhadap jawaban peserta didik pada umumnya dapat di simpulkan bahwa 

peserta didik dapat memahami materi tentang Seni Tari Non Tradisional Nusantara. berikut ini hasil 

pengamatan terhadap peserta didik yang menguasai materi melalui tes formatif pada pembelajaran 

Seni Tari.   

 

Dari data yang ada didapatkan bahwa nilai rata rata prestasi siswa adalah 6,2 dengan nilai tertinggi 

adalah  9 dan nilai terendah 2  sedangkan nilai yang  dibawah 7 adalah 6 siswa atau 30 %. Sedangkan 

jumlah siswa yang mendapatkan 7 ke atas sebesar 14 siswa atau 70 %. 

 

Partisipasi Siswa Sebelum Perbaikan Pembelajaran 

No Aspek Keterampilan 
Seni Tari 

Jumlah Presentase 

1 Bertanya  4 7% 

2 Menjawab pertanyaan  8 11% 

3 Aktif dalam mengerjakan soal latihan  16 37% 

4 Ketepatan mengumpulkan  6 29% 

  Jumlah 34  

 

Grafik: Perolehan Nilai  Sebelum Perbaikan dan Siklus I 
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Hasil belajar Aktivitas Belajar Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat penulis kemukakan bahwa 

nilai tertinggi yang di peroleh adalah 90 sedangkan nilai terendah yang diperoleh peserta didik adalah 

50 adalah dengan nilai rata-rata 65,6. Dari 34 orang siswa yang mendapat nilai < 70 adalah 12 orang 

siswa dan yang memperoleh nilai >  70 adalah 22 orang siswa. Dalam hal ini menunjukan bahwa 

peserta didik telah mengalami peningkatan kemampuannya di banding dengan sebelum 

perbaikan.tetapi kemajuan ini belum optimal. Karena masih banyak siswa yang belum tuntas, dan 

kenaikan nilai hanya sebesar 292. 

 

Refleksi  

Setelah melihat data analisis penulis menyimpulkan sementara bahwa pemahaman peserta didik telah 

meningkat. Dalam hal ini ada beberapa peserta didik yang belum mendapat nilai baik. Namun Peneliti 

merasakan ada hal yang masih kurang di antaranya, peneliti kurang memberikan penguatan pada 

peserta didik yang belum mendapat nilai bagus, maka kejadian ini berpengaruh kepada semangat 

belajar peserta didik. Peserta didik masih kurang antusias dalam kerja kelompok karena kurang 

dorongan dari guru. Untuk kekurangan ini akan membuat rencana baru untuk memperbaikinya pada 

siklus ke 2. 

 

Tahapan penelitian pada mata pelajaran Seni Tari penulis memutuskan rencana proses pembelajaran 

Seni Tari Melinting. Rencana ini sesuai dengan temuan sebelumnya. Kemampuan siswa masih 

dibawah standar Ketuntasan Minimal. Solusinya dengan memberi materi tentang Seni Tari Non 

Tradisional Nusantara. Penulis berharap hasil nilai yang dicapai lebih baik dari nilai sebelumnya. 

 

Untuk melaksanakan perbaikan ini disusunlah rencana perbaikan pembelajaran sesuai dengan solusi 

dan tidak lupa menyiapkan instrumen penelitian berupa lembar soal, lembar observasi, alat peraga,  

dan musik yang tersedia tipe rekorder. 

 

Siklus ke II dilaksanakan pada hari rabu 17 September 2021 jam pelajaran 08.10 sampai dari 09.10 

Dengan jumlah siswa yang mengikuti penelitian 34 Orang.Kompetensi yang di sajikan adalah Musik 

Non Tradisional Nusantara. Penulis mengabsen peserta didik dan berdo’a bersama agar supaya proses 

belajaar mengajar selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan ada dalam kelancaran,guru 

mengadakan apersepsi untuk mengingat pelajaran yang lalu. Kemudian penulis menanyakan dan 

memeriksa pekerjaan rumah dan langsung membahas hasil pekerjaan peserta didik. Penulis 

menanggapi kemampuan peserta didik tetang Musik Non Tradisional Nusantara dan sebagai bahan 

perbaikan dan pengayaan di berikan beberapa soal latihan, di akhir kegiatan guru memeriksa 

pekerjaan peserta didik. Dalam pengamatan ini penulis selalu memberikan motivasi untuk selalu lebih 

giat berlatih dalam belajar Musik Non Tradisional Nusantara.  
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Berdasarkan analisis tahapan jawaban peserta didik , pada umumnya peserta didik dapat menemukan 

sendiri jawaban dari pertanyaan melalui pengamatan dan penelitian yang dilakukan sehingga dapat 

menjawab soal-soal dengan baik dan benar. Dengan analisis tadi dapat di simpulkan bahwa peserta 

didik dapat memahami Musik Non Tradisional Nusantara. 

 

Pada akhir pembelajaran Seni Tari tentang Non Tradisional Nusantara sebaiknya mengadakan 

apersepsi untuk mengingat kembali pelajaran yang telah lalu, guru memberikan. Guru selalu 

membimbing peserta didik, tentang seni tari dan juga menanggapi secara positif semua jawaban dan 

pertanyaan peserta didik, kemudian selalu memberi motivasi kepada peserta didik yang belum begitu 

memahami tentang seni tari, guru menggunakan waktu pembelajaran yang tersedia dengan efektif dan 

efisien. Analisis terhadap jawaban peserta didik pada umumnya dapat di simpulkan, bahwa peserta 

didik dapat menyelesaikan soal dengan baik, hasil analisis di atas bahwa peserta didik dapat 

memahami seni tari  melalui pengamatan dan penelitian.    

 

Bahasan Siklus I 

Perbaikan pembelajaran telah terjadi didalam pelaksanaan yang di lakukan pada siklus I. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran guru mengikuti prosedur yang ada dengan memberikan apersepsi. 

Penyampaian materi di sesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan materi yang akan di sampaikan 

pada saat penelitian, pemberian tes awal dan tes akhir. Materi yang di sampaikan pada siklus I adalah 

Seni Tari Melinting.  

 

Berdasarkan analisis pada siklus I melalui pengamatan dan pengalaman penulis dapat di simpulkan 

bahwa Musik Non Tradisional Nusantara pemahaman peserta didik tehadap materi seni melinting. 

Tetapi dalam memberikan kesempatan bertanya kepada peserta didik, penjelasan dan memotivasi 

peserta didik,masih belum bisa di laksanakan sepenuhnya,hal ini dikarenakan waktu yang kurang 

memadai. Hasil yang di capai masih kurang memuaskan, perolehan hasil siklus I. 

 

Pembahasan Siklus 2 

Perbaikan pada silkus II terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran di mana dalam perbaikan 

pembelajaran tersebut guru sudah memberikan motivasi, apersepsi, pemberian tugas, pembahasan 

materi, pemberian soal-soal latihan tentang seni tari melinting. 

 

Berdasarkan analisa yang di lakukan pada siklus 2 melalui obsevasi yang di lakukan observer di 

simpulkan bahwa pembelajaran  seni tari melinting, melalui metode Eksperimen untuk meningkatkan 

ketuntasan belajar peserta didik tentang  seni tari melinting. hal ini dapat di lihat dari perolehan nilai 

rata-rata yang di capai oleh peserta didik sudah memenuhi nilai standar ketuntasan. 

 

Dari hasil perbaikan pada siklus I dan siklus II setelah guru menggunakan metode Exsperimen di 

peroleh peningkatan hasil belajar yang cukup memuaskan dari 34 orang siswa 29 orang siswa berhasil 

tuntas kreteria ketuntasan KKM dengan hasil < 70 atau 98% dan 5 orang siswa yang tidak lulus KKM 

yang nilainya >  70 atau 2% karena anak tersebut kurang aktif mengikuti latihan dasar menari. Oleh 

karena itu yang menjadi faktor yang mempengaruhi proses belajar cukup bervareasi. Belajar itu sering 

dipengaruhi oleh 3 faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa di sekolah yaitu Faktor 

input, faktor proses, dan faktor output. 

 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7   │   No. 12  │    DESEMBER 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         82 

  

Belajar dapat di definisikan sebagai perubahan tingkah laku yang relatif permanen yang terjadi karena 

pengalaman. Perubahan tingkah memiliki pengertian yang luas, tidak hanya menyangkut perubahan 

pengetahuan saja melaikan menyangkut aspek prilaku dan pribadi anak secara terintegrasi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan observasi penelitian di lapangan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran seni tari dengan menggunakan metode drill di SMA Negeri 1 Kota Gajah 

menggunakan acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013. Hal ini 

dapat dilihat dalam perangkat pembelajaran seni musik yang sudah dibuat berdasarkan kompetensi 

Inti dan Kompetensi Dasar dalam standar isi. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran seni tari kelas 

X IPA 2 di SMA Negeri 1 Kota Gajah, materi pelajaran yang diberikan sudah sesuai dengan materi 

pada perangkat perencanaan pembelajaran yang sudah sesui dengan standar isi meskipun terdapat 

materi tambahan yang tidak sesuai dan berfungsi sebagai materi tambahan. Penerapan metode drill 

dalam pembelajaran seni tari di SMA Negeri 1 Kota Gajah sangat berperan dalam tercapainya tujuan 

pembelajaran. Penggunaan metode driil mampu dengan cepat dan mudah dipahami oleh siswa karena 

siswa merasa senang dengan adanya kebebasan dalam berkarya. Dari beberapa masalah yang 

disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Perencanaan pembelajaran seni tari dengan 

menggunakan metode drill pada siswa kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Kota Gajah sudah disusun oleh 

guru sesuai dengan kompetensi Inti  dalam Standar isi. Hal ini dapat dilihat dalam penjabaran silabus 

dan RPP seni tari yang sudah disusun oleh guru seni budaya 

 

Pelaksanaan pembelajaran seni tari di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Kota Gajah dilihat dari beberapa 

komponen pembelajaran terdapat beberapa ketidak sesuaian dengan yang ada di Rencana Pelaksanaan 

pembelajarran. Misalnya pada materi pembelajaran, materi utama yang diajarkan di kelas X IPA 2 

SMA Negeri 1 Kota Gajah sudah sesuai dengan KI dan KD akan tetapi guru menambahkan materi 

tentang mengenalkan notasi angka dan ketukan kepada siswa dimana materi tersebut tidak tercakup 

dalam KI dan KD yang ada. Disamping itu dalam komponen evaluasi, terdapat ketidak sesuaian 

dalam penilaian dengan RPP yang sudah disusun. Guru menambahkan penilaian dari keaktifan siswa 

untuk berkonsultasi dengan guru terkait dengan karya aransemen tersebut, dimana format penilaian ini 

tidak ada di RPP yang telah disusun oleh guru. 

 

Hasil belajar seni tari dengan menggunakan metode drill dalam mengaransemen lagu  tradisional 

nusantara di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Kota Gajah dapat dikatakan berhasil, karena nilai rata-rata 

ketuntasan masing-masing kelas sudah masuk dalam kategori baik meskipun terdapat 1 kelompok 

yang berjumlah 8 orang dari kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Kota Gajah yang nilainya belum mencapai 

Kriteri Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu nilai 75. Hal ini diakibatkan kurang seriusnya siswa dalam 

pelajaran seni musik ini, sehingga mereka meremehkan dan tidak melakukan latihan yang serius 

dengan kelompoknya. Meskipun demikian, terdapat ketuntasan hasil belajar yang sampai mencapai 

100% yaitu dari kelas X IPA 2. Keberhasilan guru dan murid dalam pembelajaran ini merupakan bukti 

bahwa siswa kelas X IPA 2 sangat senang dengan pelajaran seni tari. Berdasarkan kriteria yang sudah 

ditetapkan maka ketuntasan hasil belajar di kelas X IPA 2 adalah sangat baik. Akan tetapi evaluasi 

yang digunakan sebagai penilaian dalam pembelajaran tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa 

kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Kota Gajah dengan menggunakan metode drill pada materi seni tari 

sudah berhasil tetapi penilaiannya masih belum sesuai dengan standar kompetensi inti dan kompetensi 

dasar dalam standar isi. 
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Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan metode drill dalam pembelajaran seni 

tari di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Kota Gajah masih terdapat ketidak sesuaian, antara lain adalah 

pelaksanaan pembelajaran dalam materi dan evaluasi pembelajaran yang tidak sesuai dengan 

kompetensi inti dan kompetensi dasar seperti yang telah disusun dalam perangkat perencanaan 

pembelajaran. Meskipun erdapat ketidak sesuaian dalam pelaksanaan pembelajaran dan hasil 

pembelajaran yang bisa dikatakan berhasil, agar tidak ada penyimpangan dalam pembelajaran seni tari 

di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Kota Gajah, maka penulis memberikan saran sebagai berikut : dalam 

menyusun Perencanaan Pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran seni musik haruslah 

berpedoman pada kommpetensi inti dan kompetensi dasar dalam standar isi. Sehingga hasil belajar 

nantinya akan sesuai dengan tujuan dari pembelajaran seni tari yang tercantum dalam standar isi. 

Dalam proses pelaksanaan pembelajaran seharusnya disesuaikan dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang teah dibuat oleh guru. Meskipun sekolah mempunyai tujuan pembelajaran 

sendiri dan ingin menambah materi ajar, maka tetap haru memperhatikan kebutuhan materi yang 

dibutuhkan siswa dalam mengerjakan tugasnya. Sekolah seharusnya tidak hanya melihat serta 

menekankan pada perangkat pembelajaran dan hasil belajar (nilai), tetapi juga harus memantau proses 

pelaksanaan pembelajaran sehingga apabila ada penyimpangan, sekolah dapat melakukan evaluasi dan 

perbaikann terhadap penyimpangan dalam pembelajaran itu. 
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ABSTRACT 

This study aims to increase the activity and results of students' mathematics learning through cooperative 

learning of the Think-Pair-Share Type. The place used for research was at SMP Negeri 1 Kotabumi with the 

research subjects being students of class VIII B, totaling 32 students. The results obtained in this study indicate 

that: 1) The average activity in cycle I was 63.1%, increasing by 9.1% in cycle II by 74.2%, 2) Student 

responses increased by 4.6 from cycle I (60%) to cycle II (64.6%), 3) Student learning outcomes increased by 

3.5 from cycle I (63.5) to cycle II (67) and 4) Learning completeness in cycle 1 was 53, 1% increased to 71.9% 

in cycle II in mathematics. Based on the results of this study, suggestions that can be submitted are: To improve 

the quality of learning mathematics, teachers should use Think-Pair-Share Type cooperative learning in their 

learning. For researchers, so that further research can be carried out regarding the effectiveness of Think-Pair-

Share Type cooperative learning which is related to learning outcomes and the learning process, and is 

expected to contribute to the development of science and technology, especially learning mathematics 

Key Word: TPS Learning Model, Activities and Learning Outcomes, Mathematics 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas  dan hasil belajar matematika siswa melalui pembelajaran 

kooperatif  Tipe Think-Pair-Share. Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah di SMP Negeri 1 Kotabumi  

dengan subyek penelitiannya adalah siswa kelas VIII B  yang berjumlah 32  siswa.  Hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa :1) Rata-rata aktivitas pada pada siklus I sebesar 63,1% meningkat sebesar 

9,1% pada siklus II sebesar 74,2%, 2) Respon siswa  meningkat sebesar 4,6 dari siklus I (60%) ke siklus II 

(64,6%), 3) Hasil belajar siswa meningkat sebesar 3,5 dari siklus I (63,5) ke siklus II (67) dan 4) Ketuntasan 

belajar pada siklus 1 sebesar 53,1% meningkat menjadi  71,9 % pada siklus II pada pelajaran matematika. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah: Untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran matematika para guru hendaknya di dalam pembelajarannya menggunakan pembelajaran 

kooperatif Tipe Think-Pair-Share.  Bagi para peneliti, agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

efektivitas pembelajaran kooperatif Tipe Think-Pair-Share yang berkaitan dangan hasil belajar mapun proses 

pembelajaran, dan  diharapkan  dapat memberikan kontribusi bagi terbangunnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi khususnya pembelajaran matematika 

Kata Kunci: Model Pembelajaran TPS, Aktivitas dan Hasil Belajar, Matematika 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai 

peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Namun demikian dalam 

pembelajaran matematika masih banyak ditemui masalah. Menurut Jaworski (1994) penyelenggaraan 

pembelajaran matematika tidaklah mudah karena fakta menunjukkan bahwa  para siswa mengalami 
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kesulitan dalam mempelajari matematika. Pada tingkat nasional, prestasi belajar matematika 

umumnya lebih rendah dari pelajaran lain, pada tingkat internasional prestasi siswa-siswa Indonesia 

sangat jauh di bawah (Marpaung 2003, dalam Soedjadi 2004).  

 

SMP Negeri 1 Kotabumi merupakan salah satu Sekolah Menengah yang menggunakan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMP Negeri 1 

Kotabumi,  ketika proses pembelajaran berlangsung guru telah  menggunakan beberapa metode 

pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan antara lain adalah metode ceramah/ ekspositori, 

tanya jawab dan pemberian tugas. Penggunaan metode tersebut masih bersifat monoton, yaitu guru 

menyampaikan materi, siswa mencatat dan mendengarkan, guru mengadakan tanya jawab selanjutnya 

guru memberikan tugas atau latihan, di mana tugas lebih banyak diberikan secara individu. 

 

Ketika proses pembelajaran berlangsung tidak semua siswa terlihat aktif belajar. Siswa yang sering 

bertanya hanya beberapa orang  dan ketika diminta untuk menjawab soal hanya siswa-siswa tertentu, 

sedangkan yang lain lebih banyak diam atau mendengarkan. Demikian juga ketika siswa diminta 

mengerjakan soal di depan kelas ada beberapa yang dapat mengerjakan tetapi sebagian yang lain 

meminjam pekerjaan temannya. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman terhadap materi pelajaran 

dan pengelolaan  pembelajaran yang cenderung  monoton. Akibatnya hasil belajar yang diperolehpun 

belum memuaskan. 

 

Hasil belajar yang belum memuaskan terlihat dari rendahnya nilai hasil belajar siswa, yaitu 

banyaknya siswa yang memperoleh nilai di bawah Kriteria  Ketuntasan Minimal (KKM) pada mata 

pelajaran matematika. KKM  yang ditetapkan di sekolah sebesar 75. Dari 32 siswa kelas VIII.B  pada 

semester ganjil TP 2021-2022 ternyata ada  20 orang atau sekitar  62% siswa yang mendapat nilai di 

bawah KKM untuk materi pokok Lingkaran . sebagaimana terlihat pada tabel berikut: 

 

Tabel. Nilai hasil tes sub sumatif pada materi pokok Kesebangunan kelas VIII.B Semester Ganjil  TP 

2021-2022 SMP Negeri 1 Kotabumi 

N

o 

Nilai Jumlah Siswa Persentase 

1

.  

2

. 

 75 

 75 

12 

20 

38 % 

62 % 

3

. 

Jumlah                  32 100 % 

Sumber : Daftar nilai hasil tes sub sumatif mata pelajaran Matematika SMP Negeri 1  Kotabumi 

 

Kondisi hasil  pembelajaran  yang rendah tersebut memerlukan perhatian yang besar untuk 

mengatasinya, karena akan dapat menghambat proses pembelajaran matematika. Banyak faktor yang 

turut mempengaruhi proses pembelajaran matematika, di antaranya adalah: faktor dari siswa 

(kemampuan, kesiapan, sikap dan minat), faktor guru (kemampuan, motivasi guru, cara penyampaian 

/metode dan model pembelajaran), sarana dan prasarana (fasilitas belajar, ruang kelas, sumber belajar) 

dan penilaian (Hudoyo, 1988). 

 

Sifat matematika yang berkenaan dengan ide-ide / konsep abstrak dan tersusun secara hirarkis serta 

penalarannya deduktif maka guru harus memilih penerapan pembelajaran yang dapat membuat materi 
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tersebut bermakna bagi siswa. Materi akan bermakna bagi siswa jika metode  pembelajaran yang 

diterapkan menjadikan matematika sebagai aktivitas siswa dalam pemecahan masalah. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Soedjadi (2004) bahwa matematika sebagai kegiatan manusia tanpa meninggalkan 

pandangan filsafat pertama matematika sebagai alat yang dianut selama ini.  

 

Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah pembelajaran kooperatif. Dengan 

pembelajaran  kooperatif siswa dapat saling bekerjasama, sebagaimana dikemukakan oleh Joice & 

Weill 1986  (dalam Sukamto & Udin 1997) bahwa dengan pembelajaran kooperatif siswa dapat 

menggunakan tenaga atau “energy” untuk bekerjasama yang disebut “synergy”. Menurut Slavin 

(1995) bahwa dalam pembelajaran kooperatif semua siswa (anggota kelompok)  terlibat aktif karena 

memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. 

 

Pembelajaran yang menggunakan model kooperatif, siswa saling bekerjasama sehingga terbentuk 

sinergi dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemampuan siswa yang beragam jika dibuat kelompok 

dalam bentuk pembelajaran kooperatif akan terjadi transfer pengetahuan dan sesama siswa akan 

saling membantu. Bantuan sesama teman ini akan menjadikan suasana belajar lebih hidup dan 

aktivitas siswa dalam belajar lebih meningkat.  

 

Keeratan hubungan dan dinamika kelompok lebih terlihat karena siswa memiliki peran dan 

tanggungjawab masing-masing. Pembelajaran  Kooperatif  tipe Struktural Think-Pair-Share sebagai 

salah satu dari model pembelajaran kooperatif merupakan kegiatan yang menfokuskan pada kegiatan 

berpikir (thinking) dalam menemukan jawaban, saling bertukar pikiran atas hasil individu (pairing) 

dan diskusi bersama siswa antar kelompok (sharing) untuk menyampaikan isi materi (Arend 2000). 

 

Perumusan Masalah 

Beberapa definisi yang perlu dijelaskan berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: Model Pembelajaran Kooperatif  tipe Think-Pair-Share adalah suatu model pembelajaran 

dalam bentuk belajar secara kelompok, dimana semua anggota kelompok bekerjasama untuk 

mencapai tujuan. Kelompok siswa terdiri dari  2 orang berpasangan yang heterogen. Masing-masing 

siswa dalam kelompok harus belajar dan  berpikir (thinking) dalam menemukan jawaban, saling 

bertukar pikiran atas hasil individu dalam kelompok (pairing) dan diskusi bersama siswa antar 

kelompok (sharing) untuk menyampaikan isi materi pelajaran matematika 

 

Aktivitas Belajar adalah kegiatan siswa dalam proses pembelajaran yang berkaitan dengan kegiatan 

belajar matematika yang menggunakan penerapan pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share 

pada materi pokok Persamaan garis lurus. Hasil belajar  matematika adalah hasil yang diperoleh 

dalam bentuk nilai setelah mengikuti proses pembelajaran dengan penerapan pembelajaran kooperatif 

tipe Think-Pair-Share pada semester ganjil 2021-2022 kelas VIII.B dengan materi pokok 

Kesebangunan dan Kekongruenan 

 

Asumsi dalam penelitian ini adalah semua siswa memperoleh materi pelajaran sesuai dengan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Siswa yang diteliti adalah siswa kelas VIII.B SMP 

Negeri 1 Kotabumi  semester Ganjil  Tahun Pelajaran 2021-2022 Ruang lingkup masalah dalam 

penelitian ini adalah aktivitas dan hasil belajar matematika siswa. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang dan definisi Operasional  maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai 

berikut: Apakah pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share 
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dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa? Apakah pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa? 

 

Pendekatan untuk Memecahkan Masalah 

Berdasarkan hasil observasi, siswa lebih banyak mendengarkan dan mencatat materi pembelajaran. 

Jika diberi latihan, sebagian siswa mengerjakan, tetapi ada yang tidak mengerjakan atau mencontoh 

temannya. Beberapa siswa dapat menyelesaikan soal, tetapi sebagian yang lain tidak menyelesaikan 

soal dan tidak mau bertanya kepada guru. Kondisi seperti ini mengakibatkan proses pembelajaran 

tidak selalu terlihat aktif. Selain itu hasil belajar siswa tidak selalu memuaskan. 

 

Untuk menjawab permasalahan di atas, dapat digunakan desain  pada proses pembelajaran 

matematika adalah dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share. Dengan 

pembelajara kooperatif diharapkan siswa dapat saling bekerjasama dalam bentuk kelompok-

kelompok. Siswa lebih mudah memahami dan menemukan konsep-konsep jika mereka saling 

mendiskusikan  masalah tersebut dengan temannya. Hakekat pembelajaran adalah proses dan hasil 

dengan mengembangkan aktivitas dan kreativitas siswa. Aktivitas dan kreativitas dapat tercapai 

melalui interaksi dan pengalaman belajar dengan sesama teman, guru dan lingkungannya. 

 

Model pembelajaan kooperatif tipe Think-Pair-Share adalah salah satu dari model pembelajaran 

kooperatif. Model pembelajaran kooperatif lain yang telah dikembangkan antara lain adalah Student-

Teams-Achievement-Division (STAD, Teams-games-Tournaments (TGT), Team Asisted 

Individualization (TAI, Cooperatif Integrated Reading and Composition (CIRC), Jigsaw dan lain-lain 

(Sidharta 2004). 

 

Berdasarkan uraian di atas dan melihat kondisi pembelajaran di SMP Negeri 1 Kotabumi, maka akan 

dilaksanakan disain pembelajaran menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share. 

Dalam kegiatan pembelajaran siswa dibagi dalam kelompok-kelompok, terdiri atas 2 orang  

berpasangan yang heterogen. Pertama masing-masing siswa harus belajar sendiri (thinking) dalam 

menemukan jawaban, kemudian mereka saling bertukar pikiran atas hasil individu (pairing), yang 

akhirnya guru akan memimpin diskusi bersama siswa antar kelompok (sharing) untuk menyimpulkan 

isi materi. 

 

Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka hipotesis penelitiannya adalah  Apakah pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share dapat meningkatkan aktivitas 

belajar matematika siswa? Apakah pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think-Pair-Share dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : Apakah pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika 

siswa? Apakah pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share 

dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa 

 

METODE PENELITIAN 

Variabel Penelitian  

Variabel bebas yaitu pembelajaran matematika yang menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Think-Pair-Share. Variabel terikat yaitu: Aktivitas Belajar matematika  Hasil belajar matematika 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7   │   No. 12  │    DESEMBER 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         88 

  

siswa. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII.B SMP Negeri 1 Kotabumi  pada semester ganjil 

Tahun Pelajaran 2021-2022. Penelitian ini menggunakan model penelitian Tindakan Kelas, yaitu 

penelitian yang terbagi dalam siklus-siklus dan untuk mengetahui peningkatan pada kegiatan 

pembelajaran  Penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Kotabumi  pada semester Ganjil Tahun Pelajaran 

2021-2022.  Waktu penelitian direncanakan dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan 

penelitian selama 3 bulan, yaitu Juli sampai dengan September 2022. Untuk pelaksanaan tindakan 

selama 3 minggu tercakup dalam 2 siklus. Alokasi jam pelajaran adalah 4 jam pelajaran (2 kali tatap 

muka), maka untuk pelaksanaan siklus I (3 kali tatap muka) dan II (3 kali tatap muka), sehingga  

keseluruhan siklus adalah 6 kali tatap muka. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Kotabumi, terhadap siswa kelas VIII.B  Semester Ganjil 

Tahun Pelajaran 2021-2022. Variabel yang diteliti meliputi variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel Bebas yaitu pembelajaran matematika yang menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Think-Pair-Share dan Variabel terikat yaitu Aktivitas dan Hasil belajar matematika dengan 

materi pokok Kesebangunan dan Kekongruenan Guru  yang  mengajar pelajaran matematika 

sebanyak 3 orang, sedangkan yang mengajar kelas VIII  ada  dua orang  guru matematika, dua  orang 

mengajar di kelas VIII  dan satu orang guru matematika mengajar di kelas VII. Jumlah siswa pada 

tahun Pelajaran 2021-2022 untuk kelas VIII terdiri dari 7 kelas, dan yang menjadi subyek  dalam 

penelitian ini  sebanyak 1 kelas yaitu kelas VIII.B dengan jumlah siswa sebanyak 32 siswa.. 

 

Peningkatan aktivitas belajar siswa 

Berdasarkan hasil penelitian yang membahas materi pokok Kesebangunan dan Kekongruenan secara 

grafik dapat terlihat pada gambar di bawah ini: 

 
Gb. Grafik Aktivitas Siswa selama Pembeelajaran 

 

Memperhatikan grafik di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut : Rata-rata aktivitas pada 

siklus I sebesar 63,1% meningkat sebesar 9,1% pada siklus II sebesar 74,2%, sedangkan untuk aspek 

aspek aktivitas untuk masing-masing  siklus adalah: Aktivitas siswa dalam memperhatikan pelajaran 

selama penelitian meningkat sebesar  25%,  dimana pada siklus I Pertemuan 1 didapatkan angka 
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sebesar 56% yang kemudian meningkat menjadi 81% pada siklus II pertemuan 3  Aktivitas  bertanya 

dan mengeluarkan pendapat dalam diskusi selama penelitian meningkat sebesar 18% dimana pada 

siklus I pertemuan 1 diperoleh angka sebesar 66% meningkat menjadi 84% pada siklus II Pertemuan 

ke-3. Aktivitas mencatat pelajaran selama penelitian meningkat sebesar 18% dimana pada siklus I 

pertemuan 1 diperoleh angka sebesar 53% meningkat menjadi 75% pada siklus II Pertemuan ke-3. 

Aktivitas memecahkan dan menganalisa soal selama penelitian meningkat sebesar 19% dimana pada 

siklus I pertemuan 1 diperoleh angka sebesar 69% meningkat menjadi 78% pada siklus II Pertemuan 

ke-3. Aktivitas menaruh minat dalam belajar matematika selama penelitian meningkat sebesar 19% 

dimana pada siklus I pertemuan 1 diperoleh angka sebesar 59% meningkat menjadi 78% pada siklus 

II Pertemuan ke-3.  

 

Peningkatan aktivitas yang tertinggi adalah pada aktivitas memperhatikan pelajaran yaitu sebesar 

25%, walaupun besarnya persentase pada tiap siklus relatif kecil yaitu 13% pada siklus I dan 12% 

pada siklus II.  Hal ini karena siswa memperhatikan pelajaran dan mencatat tersendiri, ketika guru 

menerangkan di awal siklus siswa lebih banyak mencatat tetapi di akhir siklus mereka memperhatikan 

terlebih dahulu baru mencatat pelajaran. 

 

Selanjutnya peningkatan aktivitas yang tinggi pada aktivitas bertanya, mengeluarkan pendapat dalam 

diskusi pada siklus I (66%) meningkat sebesar 18% ke siklus II (84%), hal ini  menunjukkan bahwa 

dengan pembelajaran kooperatif ternyata dapat meningkatkan aktivitas bertanya dan berdiskusi karena 

inti dari pembelajaran kooperatif  adalah bekerjasama dengan sesama teman dalam kelompok. 

Sedangkan peningkatan aktivitas yang terkecil adalah pada aktivitas memecahkan dan menganalisa 

soal pada siklus I (69%) meningkat sebesar 19% ke pertemuan II (84%), namun persentase pada tiap 

siklus relatif besar. Hal ini dikarenakan pada pelajaran matematika siswa diberikan soal untuk 

dikerjakan sehingga mereka sudah terbiasa mngerjakan soal-soal pada buku paket maupun Lembar 

Kerja Siswa. 

 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa hasil yang dicapai pada pembelajaran kooperatif tipe 

Think-Pair Share  pada aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan pada tiap siklus. Aktivitas ini 

tidak dibandingkan dengan kondisi awal dan tidak ditargetkan persentasinya namun yang 

dipentingkan adalah adanya peningkatan pada masing-masing siklus. Data awal yang berkaitan 

dengan kondisi siswa hanya  untuk menentukan proses pembelajaran yang akan diberikan.  

 

Hasil ini memberikan indikasi bahwa aktivitas  belajar siswa dalam pembelajaran dapat ditingkatkan 

melalui pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair Share. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem 

belajar yang dikelola menggunakan pembelajaran kooperatif (pengelompokan siswa) akan dapat 

meningkatkan aktivitasnya. Menurut Susilo (2001) di dalam masyarakat belajar setiap orang harus  

bersedia untuk berbicara dan berbagi pendapat, mendengarkan pendapat orang lain dan berkolaborasi 

membangun pengetahuan dalam kelompoknya. Situasi belajar seperti ini sejalan dengan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) yang berorientasi pada kecakapan hidup (social, vokasional dan 

akademik) 

 

Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa pembelajaran matematika yang didisain dengan 

pembelajaran kooperatif  tipe Think-Pair Share dapat memberikan suasana akrab antar sesama siswa 

dan mereka saling mentransfer pengetahuannya. Mereka lebih dapat menyelesaikan tugas dalam 

kelompoknya secara bersama-sama namun tidak mengandalkan kepada teman yang berkemampuan 

tinggi, karena dalam pembelajaran ini siswa juga harus bekerja sendiri untuk mengerjakan tugasnya. 

Selain itu mereka diberi tugas rumah (PR) yang harus dikerjakan di rumah. 
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Respon Siswa dalam Pelajaran Matematika 

Hasil penelitian menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair Share pada pelajaran 

matematika dengan materi pokok kesebangunan dan kekongruenan menunjukkan bahwa respon siswa 

meningkat sebesar 4,6 dari siklus I (60%) ke siklus II (64,6%). 

 

Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan respon siswa pada mata pelajaran matematika pada 

masing-masing siklus. Respon siswa ini tidak membandingkan dengan kondisi awal karena yang 

dilihat adalah adanya peningkatan respon dari tiap siklus. Oleh karena itu respon siswa ini tidak 

ditargetkan dengan nilai. 

 

Dalam penelitian ini dapat diamati bahwa dengan pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair Share 

siswa lebih tertarik untuk belajar matematika karena mereka diajarkan dengan cara yang lebih rileks 

tidak tegang atau monoton. Mereka diberi kesempatan berdiskusi namun masih dalam batasan belajar 

dan dibimbing oleh guru, karena prosesnya harus dapat  menyelesaikan tugas yang diberikan dan 

mempresentasikan hasilnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Arend, 2000, bahwa model pembelajaran 

Think-Pair-Share dikembangkan oleh Frank Lyman. Kelompok siswa terdiri atas 2 orang 

berpasangan yang heterogen, pertama masing-masing siswa harus belajar sendiri (thinking) dalam 

menemukan jawaban. Kemudian mereka saling bertukar pikiran atas hasil individu (pairing), yang 

akhirnya guru akan memimpin diskusi bersama siswa antar kelompok (sharing) untuk menyimpulkan 

materi. 

 

Hasil  Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa pada siklus I didapatkan data 15 orang tidak tuntas dan 17 orang tuntas dengan 

nilai perolehan hasil belajar rata rata pada angka 63,5. Pada siklus II terdapat 9 orang siswa yang tidak 

tuntas dan 23 orang siswa yang tuntas dengan nilai rata-rata menjadi 77.   

 

 

 
Gbr. Grafik Hasil Belajar Siswa 

 

 

 

Grafik di atas memperlihatkan jumlah siswa yang tidak tuntas mengalami pengurangan sebanyak 6 

orang dan dengan sendirinya jumlah siswa yang tuntas meningkat menjadi 23 orang, berdasarkan 

prosentase ketuntasan belajar pada siklus 1 sebesar 53,1% meningkat menjadi  71,9 % pada siklus II. 

Data lengkapnya terlihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel. Ketuntasan Belajar Siswa selama Penelitian 

 

Siklus 1 Siklus 2 

 Jumlah % Jumlah % 

Tidak Tuntas 15 46,9 9 28,1 

Tuntas 17 53,1 23 71,9 

 

Hasil ini diperoleh dari hasil tes setelah mengikuti pembelajaran  siklus I dan siklus  II. Sedangkan 

pretes dilakukan hanya untuk mengetahui kemempuan prasyarat / kemampuan awal yang telah 

dimiliki siswa untuk memulai pembelajaran pada materi pokok Kesebangunan dan Kekongruenan.  

 

Hasil di atas menunjukkan bahwa selama pembelajaran matematika (materi pokok Kesebangunan dan 

Kekongruenan) menggunakan pembelajaran kooperatif  tipe Think-Pair-Share  pada akhir siklus II 

ketuntasan belajarnya mencapai 71 %. Untuk mencapai ketuntasan 100% masih diperlukan upaya 

remedial lebih lanjut. Hal ini tidak menjadi penekanan  dalam penelitian ini. Namun demikian dari 

siklus I ke siklus II  melalui perbaikan kelemahan rencana pelaksanaan pembelajaran siklus I, ternyata 

dapat ditunjukkan adannya peningkatan rata-rata skor hasil belajar siswa yaitu sebesar 18,8 dari siklus 

I (53,1) ke siklus II (71,9). 

 

Dari hasil penelitian di atas pada materi pokok Kesebangunan hasil belajar dari siklus I ke siklus II 

mengalami peningkatan, walaupun ketuntasan belajar belum optimal. Dari hasil wawancara siswa 

berkaitan dengan hasil belajar yang belum optimal yaitu: Masih banyak siswa yang memandang 

bahwa belajar matematika dapat dilakukan hanya dengan membaca, padahal harus lebih banyak 

mengerjakan latihan/pekerjaan rumah. Kesulitan siswa untuk membedakan kesebangunan dan 

kekongruenan dalam bentuk soal dan penyelesaiannya. Siswa cenderung terbiasa menjawab soal yang 

sesuai dengan contoh, belum terbiasa mengerjakan soal yang mengungkap pengetahuan tingkat  

aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. 

 

Melihat hasil belajar yang belum optimal dalam penelitian ini perlu dikaji lebih jauh tentang aspek 

siswa, karena banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar terutama adalah hasil belajar 

matematika. Sebagaimana dikemukakan oleh Slameto (1991) bahwa beberapa faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar  adalah: 1)  Faktor yang bersumber dari diri sendiri yang meliputi: faktor 

jasmaniah: kesehatan, cacat tubuh, faktor psikologis: intelegensi, perhatian, minat, kematangan, 

kesiapan dan faktor kelelahan: tidur,istirahat, rekreasi yang teratur, olah raga yang teratur. 2) Faktor 

dari luar yang meliputi: faktor keluarga: cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, 

suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan dan 

faktor masyarakat.  

 

Hambatan dalam Pelaksanaan Penelitian 

Pembelajaran yang didisain melalui pembelajaran kooperatif  tipe Think–Pair-Share dalam rangka 

meningkatkan mutu pembelajaran matematika, dalam pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan. 

Hambatan yang paling utama adalah terbatasnya waktu dalam pembelajaran matematika. Waktu yang 

disediakan dalam pelajaran matematika untuk pembelajaran kooperatif memerlukan waktu yang lebih 

lama jika dibandingkan dengan pembelajaran melalui klasikal  atau pembelajaran secara individu. Hal 

ini disebabkan siswa harus bekerja secara kelompok  dan berdiskusi di dalam kelompoknya.  
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Waktu yang disediakan dalam mata pelajaran matematika untuk tingkat  SMP  adalah 6 x 40 menit, 

dengan alokasi tatap muka 2 kali seminggu dengan jumlah dan cakupan materi pokok yang lebih 

banyak/luas. Sedangkan materi matematika saling berkaitan dengan materi selanjutnya. Hal ini 

terkadang menyita waktu guru untuk menjelaskan materi sebelumnya yang berkaitan dengan materi 

baru. Untuk itu dalam pembelajaran matematika sebaiknya waktunya ditambah atau materi pokoknya 

dikurangi sehingga pelajaran yang disampaikan dapat tersaji seluruhnya. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian peningkatan mutu pembelajaran matematika melalui pembalajaran 

kooperatif  tipe Think-Pair-Share Kelas  VIII.B SMP Negeri 1 Kotabumi Tahun Pelajaran 2021-2022 

dapat disimpulkan bahwa: Rata-rata aktivitas pada siklus I sebesar 63,1% meningkat sebesar 9,1% 

pada siklus II sebesar 74,2%, sedangkan untuk aspek aspek aktivitas untuk masing-masing  siklus 

adalah: Aktivitas siswa dalam memperhatikan pelajaran selama penelitian meningkat sebesar  25%,  

dimana pada siklus I Pertemuan 1 didapatkan angka sebesar 56% yang kemudian meningkat menjadi 

81% pada siklus II pertemuan 3. Aktivitas  bertanya dan mengeluarkan pendapat dalam diskusi 

selama penelitian meningkat sebesar 18% dimana pada siklus I pertemuan 1 diperoleh angka sebesar 

66% meningkat menjadi 84% pada siklus II Pertemuan ke-3. Aktivitas mencatat pelajaran selama 

penelitian meningkat sebesar 18% dimana pada siklus I pertemuan 1 diperoleh angka sebesar 53% 

meningkat menjadi 75% pada siklus II Pertemuan ke-3. Aktivitas memecahkan dan menganalisa soal 

selama penelitian meningkat sebesar 19% dimana pada siklus I pertemuan 1 diperoleh angka sebesar 

69% meningkat menjadi 78% pada siklus II Pertemuan ke-3. Aktivitas menaruh minat dalam belajar 

matematika selama penelitian meningkat sebesar 19% dimana pada siklus I pertemuan 1 diperoleh 

angka sebesar 59% meningkat menjadi 78% pada siklus II Pertemuan ke-3.  Respon siswa meningkat 

sebesar 4,6 dari siklus I (60%) ke siklus II (64,6%). Hasil belajar siswa meningkat sebesar 3,5 dari 

siklus I (63,5) ke siklus II (67). Hasil Belajar siswa meningkat ketuntasan belajarnya sebesar 21% dari 

50% meningkat menjadi  71 %. 

 

Saran 

Untuk meningkatkan mutu pembelajaran matematika para guru hendaknya di dalam pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share dengan penerapan pembelajaran yang 

berorintasi kepada siswa (Student Oriented). Bagi para peneliti, agar dapat dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai efektivitas pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share  yang berkaitan dangan 

hasil belajar mapun proses pembelajaran. Penelitian lanjutan tersebut diharapkan  dapat memberikan 

kontribusi bagi terbangunnya ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya pembelajaran matematika. 
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IMPROVING CREATIVITY UNDERSTANDING THE MAIN MATERIAL 
OF VARIOUS INFORMATION IN INDONESIAN LANGUAGE 
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BAHASA INDONESIA DI MASSA PANDEMI COVID-19 MELALUI 
GOOGLE CLASROOM DENGAN METODE PEMBERIAN TUGAS 

 
Fahrudin, S.Pd. 

SMA Negeri 1 Seputih Raman Provinsi Lampung 

 

ABSTRACT 

Improving the ability to understand the Main Material of Various Information in Indonesian Language Subject 

Articles Through the Assignment Method to students of class XII IPA-2 in the even semester of SMA Negeri 1 

Seputih Raman for the Academic Year 2021/2022. The learning method of giving assignments chosen by the 

teacher is still monotonous, so that it has an impact on the learning process which is less effective. The scope of 

this study is to increase the ability to share information in articles for students of class XII IPA-2 even semester 

at SMA Negeri 1 Seputih Raman for the 2021/2022 academic year, and the application of the Assignment 

Method in learning activities in class, especially for students in class XII IPA-2 even semester of Seputih Raman 

Public High School 1 for Academic Year 2021/2022. Can learning to give assignments improve the Main 

Material of Various Information in Indonesian Language Subject Articles through the method of giving 

assignments to class XII IPA-2 students in the even semester of Seputih Raman 1 State Senior High School, 

Academic Year 2021/2022. Learning to give assignments is basically learning that emphasizes the process of 

thinking critically and analytically to seek and find answers to a problem in question. Steps in learning the 

assignment method: (1) orientation, (2) formulating problems, (3) formulating hypotheses, (4) collecting data, 

(5) testing hypotheses, (6) formulating conclusions. 

Key Word: Creativity, Google Classroom 

 

ABSTRAK 

Peningkatan kemampuan memahami Materi Pokok Berbagai Informasi dalam Artikel Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia Melalui Metode Pemberian Tugas pada siswa kelas XII IPA-2 semester genap SMA Negeri 1 Seputih 

Raman Tahun Pelajaran 2021/2022. Metode pembelajaran pemberian tugas yang dipilih guru masih monoton, 

sehingga berdampak pada proses pembelajaran yang kurang efektif.  Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah 

peningkatan kemampuan Berbagai Informasi dalam artikel pada siswa kelas XII IPA-2 semester genap SMA 

Negeri 1 Seputih Raman Tahun Pelajaran 2021/2022, dan penerapan Metode Pemberian Tugas dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas khususnya pada siswa kelas XII IPA-2 semester genap SMA Negeri 1 Seputih Raman 

Tahun Pelajaran 2021/2022. Apakah pembelajaran pemberian tugas dapat meningkatkan Materi Pokok Berbagai 

Informasi dalam Artikel Mata Pelajaran Bahasa Indonesia melalui metode pemberian tugas siswa kelas XII IPA-

2 semester genap SMA Negeri 1 Seputih Raman Tahun Pelajaran 2021/2022. Pembelajaran pemberian tugas 

pada dasarnya adalah pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk 

mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Langkah-langkah 

pembelajaran metode pemberian tugas : (1) orientasi, (2) merumuskan masalah, (3) merumuskan hipotesis, (4) 

mengumpulkan data, (5) menguji hipotesis, (6) merumuskan kesimpulan. 

Kata Kunci: Kreativitas, Google Classroom 
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Latar Belakang Masalah 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan mata pelajaran lain. 

Perbedaan ini terletak pada fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Selain diperlukan penguasaan kosa 

kata dan tata bahasa, juga diperlukan keterampilan dalam mengaplikasikannya dalam kegiatan 

komunikasi, baik lisan maupun tulis (Depdiknas, 2006:2). Pada pembelajaran kompetensi atau aspek 

menulis teks, yang tujuan akhirnya adalah memproduk atau menghasilkan tulisan atau teks baik 

fungsional maupun monolog berdasarkan genre atau jenis teks menyusun opini dalam bentuk artikel, 

diharapkan siswa dapat memahami ciri-ciri dari suatu teks, dan dapat mengekspresikannya dengan 

kosa kata dan tata bahasa yang benar. 

 

Di SMA Negeri 1 Seputih Raman, banyak siswa khususnya pada siswa kelas XII IPA-2,  yang merasa 

kesulitan dalam mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada aspek menulis, sebagai 

contoh, pada waktu diberi tugas menulis teks monolog berbentuk deskriptive yang sudah ditentukan 

tema atau judulnya, kebanyakan siswa tidak segera melaksanakan, bahkan malah ditinggal ngobrol 

dengan teman di dekatnya. Nampak tidak serius dan malas mengerjakannya. Waktu diperingatkan 

oleh gurunya. Contoh-contoh cara membuat kalimatnya, menentukan kosa kata yang akan digunakan, 

yang berkaitan dengan tema yang sedang dipelajari serta generik strukturnya juga sudah diberikan. 

Contoh deskriptif teks pun sudah diberikan dalam pembelajaran aspek membaca.  

 

Ada kemungkinan kesulitan itu dikarenakan bahwa selama ini, kebanyakan siswa menganggap mata 

pelajaran Bahasa Indonesia sebagai momok atau mata pelajaran yang sulit dan tidak menarik. Karena 

sulit dan tidak menarik, siswa cenderung tidak suka, malas dan ingin menghindarinya. Akibatnya, 

siswa malas mengikuti pelajaran itu atau kurang serius dan malas mengerjakan tugas yang dibebankan 

oleh gurunya. Kamus, sebagai sarana pendukung yang penting dalam belajar bahasa asing, juga jarang 

yang memilikinya. Ada yang memiliki, tapi malas membawanya karena berat. Itu semua terjadi 

karena kurangnya motivasi dan kurang minatnya terhadap mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ada 

siswa yang sudah mulai menulis, kemudian macet di tengah jalan, hal ini dikarenakan kesulitan 

memunculkan ide, padahal tema atau judul sudah ditentukan. Akibatnya tugas menulis banyak yang 

tidak dikumpulkan. Sudah dibuat PR pun, masih banyak yang tidak mengumpulkan. Sampai suatu 

saat, peneliti pernah memaksa, bahwa semua siswa harus mengumpulkan tugas menulis. Apa yang 

terjadi? Semua siswa benar-benar mengumpulkan tugas itu. Tapi setelah diperiksa, ternyata banyak 

pekerjaan siswa yang sama persis. Itu berarti banyak siswa yang tidak mengerjakan, melainkan hanya 

menyontek pekerjaan temannya.  

 

Nampaknya masalah yang dihadapi kebanyakan siswa kelas XII IPA-2 semester genap SMA Negeri 1 

Seputih Raman Tahun Pelajaran 2021/2022, pada pembelajaran aspek menulis ini cukup kompleks. 

Mulai dari kurangnya minat, kurangnya sarana, kurangnya motivasi sehingga kurang serius dalam 

mengikuti mata pelajaran Bahasa Indonesia sehingga berdampak pada lemahnya penguasaan kosa 

kata dan tata bahasa yang sangat diperlukan dalam pembelajaran aspek menulis ini. Kalau melihat 

macetnya penulisan, itu berarti karena kurangnya pengorganisasian pokok pikiran. 

 

Kalau tidak ada hal yang dapat menarik perhatian siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia, entah 

itu metode, strategi, ataupun approach, nampaknya mereka akan semakin jauh atau benci dengan mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pada gilirannya akan menurunkan kompetensi dan prestasi Bahasa 

Indonesia mereka. Seperti itulah gambaran betapa beratnya tugas guru Bahasa Indonesia menghadapi 

tantangan Ujian Nasional dan siswa yang seperti itu kondisinya. 
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Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, peneliti mencoba menggunakan Metode 

Pemberian Tugas untuk mengatasi sebagian dari permasalahan-permasalahan itu. Dengan 

digunakannya metode ini diharapkan para siswa menjadi lebih tertarik untuk mengikuti mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. Bagi siswa yang suka menggambar, dapat mengekspresikan gagasannya 

melalui gambar yang beraneka ragam dan warna dalam metode inquiri. Kalau siswa sudah merasa 

tertarik, guru akan lebih mudah dalam menyampaikan materi kepada siswa. Yang akibatnya 

diharapkan siswa tidak lagi merasa kesulitan dalam mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia khususnya 

pada kompetensi atau aspek menulis ini.       

 

Materi Pokok Berbagai Informasi Dalam Artikel, dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari 

kelompok lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan 

diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan 

peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap 

teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan 

kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan 

kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  

 

Rumusan Masalah 

Dari penjelasan tentang latar belakang masalah di atas, diketahui bahwa ruang ligkup penelitian ini 

meliputi kajian pembelajaran, khususnya pada metode  Metode Pemberian Tugas dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia pada aspek menulis. Selanjutnya dalam laporan penelitian ini dibahas tata cara 

penggunaan Metode Pemberian Tugasdalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada aspek menulis. 

Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi Mengevaluasi informasi, pada Materi Pokok 

Berbagai Informasi Dalam Artikel yang dibaca dan dalam bentuk artikel. 

 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah dengan metode pemberian tugas dapat 

meningkatkan pemahaman dalam materi pokok berbagai informasi dalam artikel di massa pandemi 

covid-19, melalui google clasroom pada siswa kelas XII IPA-2 semester genap SMA Negeri 1 Seputih 

Raman? Apakah dengan metode pemberian tugas kemampuan memahami di massa pandemi covid-

19, melalui google clasroom materi pokok Berbagai Informasi Dalam Artikel? Bagaimanakah upaya 

meningkatkan kreaktivitas memahami materi pokok berbagai informasi dalam artikel di massa 

pandemi covid-19, melalui google clasroom dengan metode pemberian tugas pada siswa kelas XII 

IPA-2 semester genap SMA Negeri 1 Seputih Raman? 

 

Tujuan Penelitian 

Implementasi Metode Pemberian Tugas dalam pembelajaran aspek menulis teks ini dilakukan dengan 

tujuan: Untuk mengetahui keberhasilan implementasi Metode Pemberian Tugas dalam  pembelajaran 

memahami informasi dalam teks editorial untuk menarik minat siswa terhadap mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. Untuk mengetahui keberhasilan implementasi Metode Pemberian Tugas dalam 

pembelajaran memahami informasi dalam teks editorial untuk meningkatkan kompetensi dan prestasi 

menulis siswa. Untuk mengetahui sejauh mana respon siswa terhadap implementasi Metode 

Pemberian Tugas dalam pembelajaran memahami informasi dalam teks editorial. 

 

KAJIAN  PUSTAKA DAN TEORI  

Kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan atau 

sekolah. SMA Negeri 1 Seputih Raman Tahun Pelajaran 2021/2022, ini sudah memberlakukan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yaitu Kurikulum 2013, yang telah disusun melalui 
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Rapat Dinas Kepala Sekolah, Tim Pengembang, koordinator guru mata pelajaran atau ketua MGMP 

sekolah, Komite Sekolah. 

 

Bahasa bukan hanya suatu objek abstrak yang dipelajari, tapi sesuatu yang digunakan orang setiap 

hari. Dalam mempelajari bahasa sebagai alat komunikasi, perlu disadari adanya makna-makna bahasa 

yang perlu dikuasai. Menurut Halliday (1973), ada dua macam makna yang terangkum dalam semua 

bahasa. Makna ideasional dan makna interpersonal. Makna ideasional adalah merupakan wujud dari 

pengalaman seseorang, baik pengalaman nyata maupun imajiner. Makna interpersonal adalah makna 

sebagai bentuk dari tingkah laku (sebagai pembicara atau penulis) yang kita tujukan kepada orang lain 

(sebagai pendengar atau pembaca). (Panduan Pengembangan Silabus Mata pelajaran Bahasa 

Indonesia SMA,  2006:5) 

 

Penelitian Tindakan Kelas yang melibatkan seluruh siswa, peneliti dan seorang pengamat atau 

kolaborator (guru Bahasa Indonesia lain) dan siswa menyetujui (tidak ada yang complain). Maka pada 

waktu pelaksanaan penelitian, peneliti selalu bersama kolaborator, di kelas selama penelitian 

berlangsung. Pada pertemuan pertama penelitian dilakukan tes minat terhadap mata pelajaran Bahasa 

Indonesia dengan cara mengisi angket, yang harus diisi dengan jujur dan tanpa diberi identitas. 

Setelah selesai, dikumpulkan dan selanjutnya dibagikan kertas kosong untuk menulis dari artikel atau 

membuat kalimat fakta dan opini  sebagai preetes, dengan diberi penjelasan seperlunya. 

 

Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori di atas, disebutkan bahwa SMA Negeri 1 Seputih Raman sudah menerapkan 

Kurikulum 2013, berdasarkan hasil rapat dewan guru SMA Negeri 1 Seputih Raman. Penelitian ini 

meneliti kompetensi menulis. Dalam teori di atas disebutkan bahwa orang yang memiliki kebiasaan 

menulis memiliki kondisi mental lebih sehat dibandingkan dengan mereka yang tidak biasa 

melakukannya (Hernowo, 2007). Menulis itu perlu dibiasakan. Dalam penelitian ini menulis topik 

yang sama dilakukan sampai 3 kali dalam 1 siklus, 2 kali bersama kelompok dan 1 kali untuk ulangan 

individu (sebagai nilai ulangan harian dan postes penelitian); tujuannya juga agar menjadi terbiasa, 

terlatih dan secara tidak langsung akan dapat meningkatkan kesehatan mental siswa.  

 

Kalau melihat kondisi kebanyakan siswa kelas XII IPA-2 SMA Negeri 1 Seputih Raman seperti yang 

dikemukakan dalam latar belakang masalah, yang kesulitan dalam memunculkan ide, macet setelah 

menulis judul, dan tidak tertarik dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, diharapkan akan teratasi 

segala permasalahan itu dengan metode metode pemberian tugas. Pengenalan metode pemberian 

tugas oleh peneliti, sudah dapat menarik perhatian siswa, terlihat dari seluruh siswa memperhatikan, 

ketika metode tersebut dilaksanakan. Kemudian ketika peneliti memberikan contoh, selalu berusaha 

melibatkan sebanyak-banyaknya siswa, membuat siswa merasa diperhatikan. Juga penghargaan 

peneliti terhadap siswa ketika siswa dengan senang hati menjawab, menyeletuk dan berkomentar, 

yang menandakan bahwa siswa sudah mau ikut melibatkan diri dalam pembelajaran, merupakan 

indikasi akan berhasilnya penelitian ini. Dengan adanya reaksi positif dari siswa ini, diharapkan 

peneliti akan dengan mudah menyampaikan materi pelajaran. Sehingga diharapkan siswa akan dapat 

menyerap materi yang diberikan, daya kreatifitasnya akan muncul dan pada akhirnya akan dapat 

meningkatkan kompetensi dan prestasi menulis siswa (sesuai dengan tujuan penelitian ini) 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Seputih Raman, lebih tepatnya lagi di 

kelas XII IPA-2 semester genap SMA Negeri 1 Seputih Raman. Waktu pelaksanaan, pada semester 

genap Tahun Pelajaran 2021/2022, tepatnya penelitian ini dimulai pada bulan Januari  sampai dengan 
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bulan Maret 2022. Sebagai subyek penelitian, yaitu para siswa yang peneliti di ambil sebagai sampel 

penelitian, adalah siswa kelas XII IPA-2 semester genap SMA Negeri 1 Seputih Raman. 

Pengelompokan kelas XII IPA-2 tahun ini hanya berdasarkan nomor pendaftaran dan komposisi 

keseimbangan jumlah siswa laki-laki dan siswa perempuan yang diterima di SMA Negeri 1 Seputih 

Raman. Jumlah siswa di kelas XII IPA-2 semester genap ini ada 30 siswa, dengan komposisi 15 putra 

dan 15 putri. Nomor urut siswa diurutkan berdasarkan abjad, tanpa memandang jenis kelamin. 

Sebagai kolaborator atau pengamat, peneliti meminta seorang teman sejawat, seorang guru Bahasa 

Indonesia di SMA Negeri 1 Seputih Raman. 

 

Kurikulum SMA Negeri 1 Seputih Raman yang lebih populer disebut Kurikulum 2013. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode pemberian tugas. Memahami materi pokok informasi dalam 

artikel yang digunakan untuk mengetahui seberapa hasil belajar atau prestasi belajar siswa setelah 

menggunakan metode pemberian tugas ini. Dan metode pemberian tugas digunakan untuk mengetahui 

bagaimana hasil tes minat siswa terhadap mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui pengisian angket, 

sebelum dan sesudah diimplementasikannya metode pemberian tugas di kelas ini. 

 

Kriteria Keberhasilan Tindakan 

Berdasarkan tujuan penelitian yang pertama yaitu meningkatkan minat belajar Bahasa Indonesia 

siswa, apabila ada peningkatan minat berdasarkan hasil angket sebelum dan sesudah penelitian 

dlakukan, maka tindakan dianggap berhasil. Analisis data penelitian dilakukan dengan 

mengidentifikasi masalah, fakta dan opini dari sebuah artikel yang dibaca. 

 

Berdasarkan tujuan kedua, meningkatkan kompetensi dan prestasi menulis siswa, apabila ada 

peningkatan hasil atau prestasi atau nilai berdasarkan hasil pretes dan postes penelitian yang 

dilaksanakan. Menurut St Singgih (1998) apabila 85% siswa berhasil mencapai nilai KKM (70), pada 

waktu postes materi penelitian, maka tindakan dianggap berhasil (Singgih St, 1998). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian tindakan kelas yang dilakukan mengacu pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

pada materi pokok Berbagai Informasi Dalam Artikel. Pada siklus I tindakan yang diberikan adalah 

siswa mempelajari materi ajar yang telah disusun guru menggunakan strategi-strategi pembelajaran 

seperti menggarisbawahi dan memberi menandai konsep penting dalam pembelajaran. Agar kegiatan 

belajar siswa terkendali, pembelajaran dilengkapi dengan Lembaran Kerja Siswa . 

 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan dua siklus yaitu siklus I dan siklus II. Di awal setiap 

siklus diadakan preetes I dan pretes II, demikian pula diakhir setiap siklus diadakan postes yaitu 

postes I dan postes II setelah proses pembelajaran berakhir atau setelah diberi tindakan.  

 

Hasil Penelitian 

Siklus kedua 

Perencanaan  

Siklus kedua direncanakan dilaksanakan dalam 7 kali pertemuan. Langkah-langkahnya tetap sama, 

hanya ada penekanan tindakan seperti siswa yang mengatakan “dengan metode pemberian tugas 

tambah pusing  didekati dan dibimbing tersendiri, dengan metode pemberian tugas kemampuan 

memahami di massa pandemi covid-19, melalui google clasroom materi pokok Berbagai Informasi 

Dalam Artikel Waktu kerja kelompok lebih dipantau lagi supaya tidak ada siswa yang tidak mau 

bekerja lagi. Kertas ulangan disediakan oleh peneliti.  
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Pelaksanaan 

Pada pertemuan siklus ke 2, langsung diberikan pretes membuat kalimat fakta dan opini. Siswa 

diminta menulis prosedur cara memasak atau membuat minuman dalam Bahasa Indonesia. Metode 

yang baru dipelajari (metode penugasan) juga diingatkan supaya digunakan untuk mempermudah 

penulisan. Langkah-langkah berikutnya: 

 

Berkaitan dengan teks yang akan dipelajari, siswa diminta mencari artinya di kamus. Kemudian kata-

kata tersebut dibuat kalimat imperative, dan dicoba untuk dipraktikkan. Kemudian mengerjakan soal 

latihan yang menyertainya secara berpasangan (mencari kata kerjanya). Juga soal-soal membaca 

diberikan untuk mempermudah menulis. 

 

Pada pembelajaran klasikal menjelaskan tentang apa itu prosedur teks beserta contoh dan retorikanya. 

Ciri-ciri umumnya, seperti jenis kalimat yang digunakan, kata sambung yang biasa digunakan, pola 

kalimat yang digunakan yang berkaitan dengan memahami materi informasi dalam artikel . di massa 

pandemi covid-19, melalui google clasroom. Kemudian siswa diberi tugas kelompok untuk menulis 

prosedur cara membuat teh berdasarkan gambar yang diberikan dan didahului dengan menyampaikan 

materi mengidentifikasi masalah, fakta dan opini dari sebuah artikel metode pemberian tugas di massa 

pandemi covid-19, melalui google clasroom. setelah selesai dikumpulkan. 

 

Setelah semua dibahas, tugas kelompok selanjutnya adalah membuat kalimat fakta dan opini lagi. 

Selain dibuat metode pemberian tugasnya juga digambar prosesnya. Selanjtnya diadakan evaluasi atau 

ulangan harian. Ulangan ini ulangan individu, kertas disediakan peneliti, siswa cukup membawa alat 

tulis saja.  

 

Siswa yang belum mencapai nilai KKM (70). Kepada siswa yang belum tuntas belajar, diminta 

mengikuti program perbaikan, dengan mengulangi ulangan tersebut di rumah. Selanjtnya diadakan 

ulangan susulan dan pengisian angket susulan bagi yang belum ulangan dan mengisi angket. Supaya 

tidak terganggu, ulangan dan pengisian angket dilakukan di perpustakaan sekolah. Setelah selesai 

dikumpulkan dan penelitian selesai. Selanjutnya pelajaran biasa di luar penelitian. 

 

Observasi atau Pengamatan 

Observasi dilakukan oleh kolaborator dan peneliti pada setiap pertemuan. Yang penting adalah 

mencatat kejadian-kejadian penting, penilaian proses pembelajaran dan saran. 

 

Hasil Pengamatan Siklus Kedua : 

Waktu pengamatan : Pertemuan ke 1 sampai dengan  ke 7.  Tempat pelaksanaan : Ruang 

Laboratorium Bahasa SMA Negeri 1 Seputih Raman Tahun Pelajaran 2021/2022.  

 

Catatan Pelaksanaan :  

Siswa :  Siswa melaksanakan tugas dengan baik, kelas terkendali, tertib dan lancar. Siswa nampak 

menikmati pembelajaran dengan metode ini, terbukti lebih banyak siswa yang membawa pewarna 

lebih banyak daripada sebelumnya. 

Guru  :   

Sudah melaksanakan langkah-langkah pembelajaran dengan lebih baik. 

Dapat mengendalikan kelas, pembelajaran berjalan dengan baik dan menyenangkan. 

Sarana dan prasarana sekolah : 

Masih seperti sebelumnya, tetapi sudah cukup. 
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Kejadian-kejadian : Kesenangan bagi siswa yang suka menggambar bertambah karena materi yang 

kedua ini memerlukan gambar-gambar untuk memperjelas teks. Bagi yang kurang terampil 

menggambar, mereka juga terlihat kreatifitasnya dengan mengguntingi gambar-gambar dari bungkus 

supermi, lalu ditempelkan di kertas pekerjaannya. Bagus-bagus hasilnya. 

Penilaian proses :  

Proses pembelajaran pada siklus 2 lebih baik dan lebih sempurna dari pada  siklus pertama. 

 

Refleksi  

Pada akhir siklus 2 diadakan lagi refleksi dengan siswa. Hasilnya adalah : Ada siswa yang suka 

dengan metode pemberian tugas, ada pula yang   biasa saja. Kebanyakan siswa mengatakan lebih 

mudah menulis dengan membuat metode pemberian tugasnya terlebih dahulu. Sudah tidak ada yang 

mengatakan tambah pusing. Yang menarik dari metode pemberian tugas adalah gambar, warna dan 

pembuatannya. Belajar kelompok lebih disukai. Dengan pemantauan yang lebih intensif, semua siswa 

sudah mau bekerja.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Setelah pembelajaran dengan metode metode penugasan dilaksanakan, peneliti mengambil 

kesimpulan sebagai berikut : Metode metode penugasan sangat diperlukan dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia khususnya pada kompetensi writing. Dengan membuat kerangka karangan dalam 

bentuk metode penugasan yang dapat digambari dan diwarnai sesuka hati, dapat memotivasi siswa 

untuk mengekspresikan gagasannya melalui gambar yang beraneka ragam dan warna. metode 

penugasan juga dapat memunculkan ide, sehingga mempermudah siswa dalam menulis /mengarang. 

Selain itu, metode penugasan juga dapat memunculkan kreatifitas, yang terlihat dari hasil karya siswa 

kelas XII IPA-2 semester ganjil SMA Negeri 1 Seputih Raman yang bagus-bagus dan menarik, diluar 

dugaan peneliti.  Implementasi metode penugasan dalam memahami materi informasi dalam artikel 

dengan membuat informasi dalam teks editorial benar-benar menarik minat siswa. Hal ini dibuktikan 

dengan catatan hasil pengamatan kolaborator, guru bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Seputih Raman, 

yang memberi catatan bahwa siswa sangat senang atau antusias dalam mengikuti pelajaran dengan 

metode metode penugasan. Siswa juga sangat aktif dalam mengikuti pelajaran. Penampilan guru dan 

materi yang disajikan cukup baik, mengena dan mudah diterima siswa. Pada waktu ulangan, semua 

siswa terlihat asyik dalam mengerjakan tugas dan semua siswa dapat menyelesaikan tugas itu dengan 

baik. Berdasarkan analisis hasil ulangan pada siklus pertama, dari 30 siswa, ada 27 siswa yang dapat 

mencapai nilai KKM. Berarti ketuntasan belajar klasikalnya = (27 : 30) x 100% =  89%. Kelas 

dikatakan tuntas belajarnya apabila minimum 85% siswanya dapat mencapai nilai KKM. Berarti kelas 

ini tuntas belajarnya. Sedang pada siklus kedua, dari 27 siswa, ada 21 siswa yang dapat memperoleh 

nilai lebih besar sama dengan nilai KKM. Ada kenaikan ketuntasan belajar sebanyak (2:30) x 100% = 

6%. Daya serap siklus pertama = 70,69%, dan daya serap siklus kedua =  76%. 

 

Saran  

Dari uraian dan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan agar : Guru bahasa Indonesia SMA Negeri 

1 Seputih Raman supaya mencoba menggunakan metode penugasan dalam pembelajaran dalam 

memahami materi informasi dalam artikel dengan membuat informasi dalam teks editorial. Selain 

menarik, karena dapat diberi grafik, gambar-gambar dan warna-warna sekehendak pembuatnya, juga 

dapat memunculkan kreatifitas siswa, memudahkan penulisan serta sesuai dengan memanfaatkan 

gambar atau bagaimana memahami kalimat berupa informasi dalam teks editorial ketika kita mencatat 

atau mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam diri, maka kita telah menggunakan dua belahan otak 

secara sinergis. Apalagi jika dalam peta pikiran itu, kemudian ditambahkan warna dan hal-hal yang 
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memperkuat. Para guru atau pendidik pada umumnya, juga dapat menggunakan metode ini dalam 

segala kompetensi pembelajaran, karena metode ini cukup menarik, dapat memunculkan ide dan 

kreatifitas, memuat berbagai metode, dan mengajak orang untuk berpikir global. Orang yang berpikir 

dengan kedua belah otaknya (otak kanan dan otak kiri) akan memperoleh hasil yang maksimal dalam 

tugas atau pekerjaannya.  
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Acuan Penulisan 

___________________________________________________________ 

1. Naskah belum pernah dimuat/diterbitkan di jurnal lain. 

2. Naskah diformat dalam bentuk spasi 2 (Double) kertas A4 (20 mm X 297 mm) dengan 

betas tepi (margin) 2 cm untuk setiap tepi. Naskah ditulis dengan rata kiri-

kanan (justified). Naskah diketik menggunakan jenis huruf Times New Roman 

(font size: 12), berjumlah 10 sampai dengan 15 halaman. 

3. 1 Judul, abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia dengan maksimal 150 kata yang secara singkat memberikan gambaran 

aspek penting dan simpulan /hasil pokok dari naskah tersebut. Kata kunci 

minimal 5 kata dan maksimum 9 kata. 

4. Naskah dikirim ke alamat redaksi dalam ketikan disertai soft copynya dalam 

CD/DVD atau dikirim melalui email (rumahguruuu@yahoo.co.id atau 

rumahguruuuu@Icloud.com). Pada halaman pertama, harap dicantumkan nama 

penulis, lembaga dan alamat lembaga penulis, dan alamat email penulis. 

5. Naskah yang diterima akan melalui proses peninjauan (review) oleh Tim Reviewer 

Ahli sebidang dan naskah juga akan melalui proses revisi bila diperlukan. 

Redaksi berwenang mengambil keputusan menerima, menolak maupun menyarankan 

pada penulis untuk memperbaiki naskah. 

6. Naskah yang dapat dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang kebijakan, 

penelitian, pemikiran, kajian, analisis dan atau reviu teori/ konsep/ 

metodologi, dan informasi lain yang secara substansi berkaitan dengan 

Pendidikan dalam berbagai jenjang dan jenis Pendidikan. 

7. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, dan 

isi. isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentase jumlah 

halaman sebagai berikut. 

a) Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan 

penelitian (10%). 

b) Kajian literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu 

yang relevan (15%). 

c) Metode yang berisi rancangan/ model, sampel dan data, tempat dan waktu, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%), 

d) Hasil dan pembahasan (50%). 

e) Kesimpulan dan saran (15%). 

f) Pustaka acuan  

(sistematika/struktur ini hanya sebagai pedoman umum. Penulis dapat 

mengembangkannya sendiri asalkan sepadan dengan pedoman ini). 

8. Tabel dan Gambar diberi nomor urut sesuai urutan pemunculannya. Tabel dan 

Gambar harus jelas terbaca dan dapat dicetak dengan baik. Untuk Tabel maupun 

Gambar gratis dari Microsoft Excel, mohon menyertakan file tersebut dalam Excel 

untuk mempermudah proses editing. Mohon diperhatikan, bahwa naskah akan dicetak 

dalam format warna hitam putih (grayscale) sehingga untuk gambar grafik mohon 

diberikan gambar yang asli atau dalam format jpeg (high resolution) sehingga 

dapat dicetak dengan jelas. 

mailto:rumahguruuu@yahoo.co.id
mailto:rumahguru@Icloud.com
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9.  Sekitar 80% atau lebih Pustaka yang diacu hendaknya bersumber dari hasil-hasil 

penelitian, gagasan, teori/konsep yang telah diterbitkan di jurnal (komposisi 

sumber acuan dari hasil penelitian lebih banyak daripada sumber yang diacu dari 

buku teks). Hasil penelitian paling lama 10 tahun terakhir, kecuali Pustaka 

Acuan yang klasik (tua) yang memang dimanfaatkan sebagai bahan kajian 

historic. 

10. Penulisan pustaka acuan merujuk pada sistem Harvard. Sistem Harvard menggunakan 

name penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama 

penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun 

yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf a, b, atau c dan seterusnya 

tepat di belakang tahun publikasi (balk penulisan dalam pustaka acuan maupun 

sitasi dalam naskah tulisan). 
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Miarso, Yusufhadi. 2004. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta: Prenada 

  Media. 

Norton, Priscilla dan Apargue, Debra. 2001. Technology for Teaching. Boston, 

  USA: Allyn and Bacon. 

11. Penulisan Pustaka acuan yang bersumber dari Internet, agar ditulis secara 

beurutan sebagai berikut; penulis, judul, alamat web, dan tanggal unduh 

(download). 

12. Tulisan sepenuhnya tanggung jawab penulis. 
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