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ABSTRACT 

The purpose of this study is to describe the application of a Contextual Teaching and Learning (CTL) approach 

to improve student learning outcomes in PPKn learning in the January-June 2022 semester in Class IX.10 

MTSN 6 Padang City. This research belongs to a CAR that uses the cycle method. The action is carried out in 

two cycles where each cycle has four stages, namely planning, implementation, observation, and reflection. One 

cycle is carried out three times of learning (action). Learning is carried out in the semester of January-June 

2022. The results of this study include: In Cycle I, the percentage of student completeness only reached 62.5%, 

then in Cycle II it increased to 87.5%. There was an increase of 25.0%. Contextual learning can improve 

student learning outcomes in Civics subjects in Class IX.10 MTSN 6 Padang City. 

Key Word: Learning Outcomes, Contextual Teaching and Learning (CTL) 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan Penerapan Pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL) 

Dapat Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran PPKn Semester Januari- Juni 2022 di Kelas IX.10 

MTSN 6 Kota Padang. Penelitian ini tergolong pada sebuah PTK yang menggunakan metode siklus. Tindakan 

dilakukan  dalam dua siklus dimana setiap siklus memiliki empat tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. Satu siklus dilakukan tiga kali pembelajaran (tindakan). Pembelajaran dilaksanakan 

pada semester Januari-Juni 2022. Hasil penelitian ini meliputi: Pada Siklus I, persentase ketuntasan siswa hanya 

mencapai 62,5%, kemudian pada Siklus II meningkat menjadi 87,5%. Terjadi peningkatan sebesar 25.0%. 

Pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKn di Kelas IX.10 

MTSN 6 Kota Padang. 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Contextual Teaching and Learning (CTL) 

 

 

Pendahuluan 

Pada dasarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia kaya akan sumber daya alam. Untuk mengelola 

sumber daya alam tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten. Untuk menciptakan 

manusia yang berkompeten itu maka Indonesia mewajibkan pendidikan sembilan tahun pada siswa 

yang dikenal dengan istilah pendidikan sembilan tahun. 
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Modal utama Indonesia untuk membangun adalah pendidikan yang bertumpu pada pembentukan 

sikap, mental, intelektual dan keterampilan seseorang. Sehingga dengan pendidikan tercipta sumber 

daya alam sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. 

 

Upaya pengembangan pendidikan berinti pada peningkatan mutu pendidikan, melengkapi sarana dan 

prasarana serta mengadakan penataran bagi guru-guru. Upaya ini untuk mengembangkan kemampuan 

profesional guru untuk membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 

Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 memuat bahwa Sistem Pendidikan Nasional bertujuan untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Maksudnya 

adalah manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur 

dan memiliki pengetahuan dan keterampilan serta bertanggung jawab bermasyarakat dan berbangsa. 

Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka dalam proses belajar mengajar guru harus mampu 

menciptakan suasana kelas yang kondusif baik melalui penggunaan strategi, metode maupun model-

model pembelajaran inovatif. 

 

Peran guru sangatlah penting untuk melakukan pembelajaran. Mencapai tujuan tersebut guru harus 

mampu memilih model pembelajaran yang sesuai dengan pelajaran PPKn. Model dimaksud berupa 

kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan sesuatu kegiatan. Menurut 

Saripudin (dalam Djakia:2005:129) “model pembelajaran merupakan suatu kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganir pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran serta para pengajar 

dalam merencanakan dan meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran”. 

 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru harus teliti untuk memilih model agar sesuai dengan tahap 

perkembangan siswa, tujuan kurikulum, potensi siswa serta keadaan kondisi dimana siswa itu berada. 

Dalam ini model dan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru berpengaruh terhadap 

keberhasilan dan hasil belajar siswa (Kosasi:1996:5). 

 

Model pembelajaran Inovatif banyak bentuknya salah satu diantaranya yakni Contextual Teaching 

and Learning (CTL). Merupakan proses pembelajaran yang holistic dan bertujuan membantu siswa 

untuk memahami makna materi ajar dengan mengaitkannya terhadap konteks kehidupan mereka 

sehari-hari (konteks pribadi, sosial dan kultural) sehingga siswa memiliki pengetahuan atau  

keterampilan yang dinamis dan fleksibel utnuk mengkontruksi sendiri secara aktif pemahamannya. 

 

CTL disebut pendekatan kontekstual karena 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 penerapan kehidupan mereka sebagai anggota 

masyarakat.. Berdasarkan hemat peneliti di MTS Negeri 6 Kota Padang, motivasi siswa dalam 

pembelajaran PPKn masih rendah. Ini ditandai dengan di dalam pembelajaran hanya terjadi interaksi 

pada satu arah (siswa pasif) guru masih memakai pembelajaran konvensional yaitu mengajar dengan 

metode ceramah. Disisi lain siswa dituntut untuk menghafal serta membaca bahan  pelajaran sehingga 

siswa kurang termotivasi dalam belajar. Bertolak dari fenomena ini, maka peneliti merasa terpanggil 

untuk mengkajinya dalam sebuah penelitian.  
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Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian yakni: “Peningkatan Hasil 

Belajar Siswa Melalui Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam Pembelajaran 

PPKn Semester Januari-Juni 2022 di Kelas IX.10 MTSN 6 Kota Padang”. 

 

Kajian Teori 

Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Nana Sudjana (2009: 3) 

mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil 

belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Dimyati dan Mudjiono (2006: 3-4) juga menyebutkan hasil belajar merupakan hasil dari suatu 

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses 

evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak 

proses belajar. 

 

b. Tujuan dan Fungsi Hasil Belajar 

Faiq (2008:2) menyatakan bahwa tujuan penilaian terbagi kedalam dua macam yaitu 1) Tujuan umum 

yang mencakup: (a) menilai pencapaian kompetensi siswa, (b) memperbaiki proses pembelajaran, (c) 

sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan belajar siswa, 2) Tujuan khusus yang mencakup: (a) 

mengetahui kemajuan hasil belajar siswa, (b)mendiagnosis kesulitan belajar, (c) memberikan umpan 

balik atau perbaikan proses belajar mengajar, (d) penentuan kenaikan kelas, (e) memotivasi belajar 

siswa dengan cara mengenal dan memahami diri dan merangsang untuk melakukan usaha perbaikan.  

 

Sedangkan Sudrajat (2009:3) mengungkapkan bahwa tujuaanpenilaian itu diantaranya adalah 

untuk:1) untuk menentukan hasil kerja siswa dibandingkan dengan cara lain, 2) untuk 

menggambarkan sejauh mana seorang siswa telah menguasai kompetensi, dan 3) sebagai alat 

diagnosis yaitu penilaian bertujuan menunjukkan kesulitan belajara yang dialami siswa dan 

kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan.  

 

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa penilaian itu memiliki tujuan yang sangat penting dalam 

pembelajaran, yang intinya adalah untuk menentukan sejauh mana tercapainya suatu kompetensi dan 

juga penilai berguna untuk mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik 

 

c. Prinsip-prinsip Hasil Belajar 

Dalam menentukan hasil belajar, seorang guru harus mampu melaksanakan penilaian seobjektif 

mungkin, tanpa melihat latar belakang dari siswa tersebut, sehingga memperoleh nilai sesuai dengan 

kemampuan yang dimilikinya. Weaver dalam Theresia (2008:1), mengemukakan prinsip-prinsip yang 

harus dilakukan guru dalam melaksanakan penilaian yaitu sebagai berikut: “1) penilaian harus 

bersifat kolaborattif, 2) penilaian harus berpedoman kepada semua aspek baik itu aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor, 3) penilaian harus berkelanjutan, 4) penilaian harus mampu mewujudkan 

tujuan pembelajaran bukan sekedar pemberian angka kepada siswa”.  

 

Selain itu Faiq (2008:4) menyatakan bahwa dalam melaksanakan penilaian hasil belajar, guru harus 

memperhatikan prinsip-prinsip penilaian sebagai berikut:1) Valid yaitu harus mengukur pencapain 

kompetensi yang diterapkan standar isi, 2) objektif yaitu penilaian hendaknya tidak dipengaruhi oleh 

perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, gender, budaya dan lain sebagainya, dan 3) 

Transparan atau terbuka yaitu criteria dan dasar pengambilan keputusan terhadap hasil belajar siswa 

dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. 
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2. Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

a.Pengertian Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Menurut Djakia: (2005:12.9) “model pembelajaran merupakan suatu kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganosasi pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran serta para 

pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktifitas belajar mengajar”. 

 

Pemilihan model pembelajaran ini guru harus teliti untuk memilih model.agar sesuai dengan tahap 

perkembangan siswa, tujuan kurikulum, potensi siswa serta keadaan kondisi dimana siswa itu berada. 

Karean model dan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru berpengaruh terhadap 

keberhasilan dan hasil belajar siswa (Kosasi:1996:2). CTL disebut pendekatan kontekstual karean 

konsep bealajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi 

dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapan kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Action Research. 

Penelitian berpatisipasi aktif dan terlibat langsung dalam proses penelitian, bertindak sebagai 

perancang, pelaksana, pengumpul data, penganalisis data dan pelopor hasil penelitian. pada 

pelaksanaan observasi aktivitas siswa pada saat pembelajaran, pengambilan data dilakukan secara 

kolaborasi dengan teman sejawat. PTK dilaksanakan berupa proses pengkajian berdaur (cyclical) 

yang terdiri dari empat tahap: 1) Merencanakan, 2) Melakukan Tindakan, 3) Mengamati, 4) 

Merefleksi. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada Mata Pelajaran PPKn melalui 

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) di Kelas IX.10 MTSN 6 Kota Padang. 

 

Penelitian ini diadakan di Kelas IX.10 MTSN 6 Kota Padang yang terdaftar resmi pada semester 

Januari-Juni 2022, dengan jumlah siswa sebanyak 32 orang. Seorang siswa dikatakan berhasil 

(mencapai ketuntasan) jika telah mencapai nilai 80. Siswa yang memiliki nilai kurang dari 80 

diberikan remedi pokok bahasan yang belum dikuasai, sedangkan siswa yang telah mencapai nilai 80 

atau lebih dapat melanjutkan ke pokok bahasan berikutnya. Klasikal atau suatu kelas dikatakan telah 

berhasil (mencapai ketuntasan belajar) jika paling sedikit 80% dari jumlah dalam kelompok atau kelas 

tersebut telah mencapai ketuntasan perorangan. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil Penelitian Siklus I 

Dari analisa di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan pembelajaran yang dilakukan belum 

berhasil sebab persentase siswa yang tuntas belajar baru mencapai 62,5% dari siswa Kelas IX.10 

MTSN 6 Kota Padang. Suatu kelas dikatakan berhasil jika mencapai ketuntasan belajar paling sedikit 

80% dari jumlah siswa dalam kelas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran 

belum berhasil dan perlu ditinjau kembali untuk tahap berikutnya. 

 

Peneliti kemudian mencari penyebabnya dengan memperhatikan/ menganalisa kejadian-kejadian 

dikelas selama proses pembelajaran berlangsung pada siklus pertama sehingga diperoleh penyebab 

kegagalan pada siklus pertama antara lain adalah sebagai berikut: Suasana kelas agak terganggu, 

dimana sebagian siswa tidak memperhatikan materi dan lebih banyak mengobrol dengan teman 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7  │   No.7 │   JULI 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         5 

  

sebangku. Pada pertemuan ini siswa kurang memperhatikan hal-hal penting yang harus dipahami dan 

dimengerti, sehingga mengakibatkan penurunan prestasi belajar siswa baik dalam mengerjakan soal 

latihan maupun pengerjaan tugas dan soal evaluasi. 

 

Dengan hasil penelitian pada siklus I, dimana hanya 62,5% siswa yang tuntas hasil belajarnya, maka 

penelitian dilanjutkan pada Siklus II. 

 

Hasil Penelitian Siklus II 

Dari analisa diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan pembelajaran yang dilakukan sudah 

berhasil sebab persentase siswa yang tuntas belajar mencapai 87,5% dari siswa Kelas IX.10 MTSN 6 

Kota Padang, melebihi indikator keberhasilan 80% dari jumlah siswa dalam kelas tersebut. 

Berdasarkan hasil observasi yang tergambar pada bagian di atas, ternyata Pada siklus kedua rata – 

rata ketuntasan belajar perorangan siswa meningkat menjadi 87,5%. Persentase ini melebihi indikator 

keberhasilan yang ditetapkan sebelumnya. Dari hasil analisa tersebut diketahui bahwa kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan berhasil, tetapi masih ada empat orang siswa yang belum tuntas. 

Dalam hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab peneliti untuk mengoptimalkan pembelajarn pada 

masa mendatang. 

 

Penutup 

Kesimpulan 

Setelah peneliti cermati selama dalam kegiatan penelitian dalam hal proses sampai pada hasil maka 

peneliti menyimpulkan sebagai berikut: Pada Siklus I, persentase ketuntasan siswa hanya mencapai 

62,5%, kemudian pada Siklus II menigkat menjadi 87,5%. Terjadi peningkatan sebesar 25.0%. 

Pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran PPKn di Kelas 

IX.10 MTSN 6 Kota Padang. 

 

Saran 

Setelah mengetahui  hasil dan kesimpulan selama penelitian berlangsung di kelas IX.10 MTSN 6 

Kota Padang, peneliti memberikan saran antara lain: Guru seharusnya selalu memotivasi siswa 

sehingga mereka semangat belajar serta aktif dalam kegiatan Belajar mengajar. Guru harus menguasai 

metoda pembelajaran agar siswa lebih terdorong dan bersemangat dalam pembelajaran. 
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IMPROVING GROUP DISCUSSION ACTIVITY THROUGH CROSS 

PUZZLE LEARNING METHOD IN IPS CLASS IX C  

SMP N 3 BUKIT KEMUNING LAMPUNG UTARA 

 

PENINGKATAN AKTIVITAS DISKUSI KELOMPOK MELALUI 

METODE PEMBELAJARAN TEKA-TEKI SILANG PADA MATA 

PELAJARAN IPS KELAS IX C SMP N 3 BUKIT KEMUNING 

LAMPUNG UTARA 
 

Siti Nuryani. S.Pd 

SMPN 3 Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to find out the increase in student learning discussion activities after the application of 

the Crossword Puzzle method in social studies learning in class IX C of SMP Negeri 3 Bukit Kemuning. The 

results of the study concluded that the application of the Crossword Puzzle learning method was a participatory 

learning technique, aiming and training students to communicate actively with fellow learners so that the 

learning atmosphere became more lively and passionate. Learning activities are more planned and meaningful 

which encourage an increase in: student learning motivation the development of scientific communication 

among discussion group members in problem solving. The results of observations showed that there was an 

increase in group discussion in learning, which was seen in cycle 1 which only averaged 44.28% to 65.23% in 

cycle 2 and 74.28% in cycle 3. In discussion activities with the Puzzle learning method The cross reaches 

perfection after cycle 3. This can be seen from the increase in teacher performance from 76.40% in cycle 1, 

increasing to 75.00% in cycle 2 and also increasing in cycle 3 reaching 77.30%. There is also an increase in 

student learning outcomes by 6.10% pre-study, to 6.25 at the end of cycle 1, increasing to 6.64 in cycle 2 and 

increasing to 7.59 in cycle 3. Thus learning with the Puzzle learning method Cross can improve student 

discussion activities and student learning outcomes in social studies subjects class IX C SMPN 3 Bukit 

Kemuning, North Lampung Regency. 

Key Word: Learning Discussion, Crossword 

 

ABSTRAK 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui peningkatan aktivitas diskusi belajar 

siswa setelah penerapan metode Teka-Teki Silang pada pembelajaran IPS di kelas IX C SMP Negeri 3 Bukit 

Kemuning. Hasil penelitian, kesimpulan bahwa penerapan metode pembelajaran Teka-Teki Silang merupakan 

teknik pembelajaran paratisipatif, bertujuan dan melatih siswa berkomunikasi aktif dengan sesama pembelajar 

sehingga suasana belajar menjadi lebih hidup dan bergairah. Kegiatan pembelajaran lebih terencana dan 

bermakna yang mendorong adanya peningkatan dalam : motivasi belajar siswa berkembangnya komunikasi 

ilmiah diantara anggota kelompok diskusi dalam pemecahan masalah. Hasil observasi memperlihatkan bahwa 

terjadi peningkatan diskusi kelompok dalam pembelajaran yaitu terlihat pada siklus 1 yang hanya rata – rata 

44,28% menjadi 65,23% pada siklus 2 dan 74,28% pada siklus 3. Dalam aktivitas diskusi dengan metode 

pembelajaran Teka-Teki Silang mencapai kesempurnaan setelah siklus 3. Ini dapat dilihat dari peningkatan 

kinerja guru dari 76,40% pada siklus 1, meningkat menjadi 75,00 % pada siklus 2 dan meningkat pula siklus 3 

mencapai 77,30%. Hal ini juga terjadi peningkatan hasil belajar siswa 6,10 % pra penelitian, menjadi 6,25 pada 

akhir siklus 1 meningkat menjadi 6,64 pada siklus 2 serta meningkat meanjadi 7,59 pada siklus 3. Dengan 

demikian pembelajaran dengan metode pembelajaran Teka-Teki Silang dapat meningkatkan aktivitas diskusi 

siswa dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas IX C SMPN 3 Bukit Kemuning Kabupaten 

Lampung Utara. 

Kata Kunci: Diskusi Belajar, Teka Teki Silang 
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Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup dan 

merupakan modal besar dalam menghadapi persaingan di saat ini. Ada beberapa komponen yang 

berpengaruh dalam proses belajar mengajar, diantaranya adalah guru, sarana dan prasarana, metode 

pembelajaran, kurikulum dan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan. Guru dituntut 

untuk dapat melakukan usaha-usaha dalam menumbuhkan dan membangkitkan minat belajar 

siswanya dalam pembelajaran. Guru juga harus tepat dalam pemilihan metode dan strategi yang 

digunakan dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan materi dan keadaan siswa. 

 

Mewujudkan proses pembelajaran yang aktif dan menyenangkan seperti yang telah disampaikan di 

atas ternyata tidaklah mudah. Begitupula yang terjadi pada pembelajaran IPS.Penggunaan metode 

ceramah merupakan pilihan utama dalam pembelajaran.Dalam metode ceramah, guru menyampaikan 

informasi dan pengetahuan secara lisan kepada siswa, sehingga siswa cenderung pasif dalam 

pembelajaran karena hanya mencatat dan mendengarkan. Kondisi seperti ini yang terkadang membuat 

proses pembelajaran kurang menarik dan berpengaruh pada minat belajarsiswa. 

 

Agar tujuan pembelajaran Ilmu Pengetauhuan Sosial (IPS) dapat tercapai secara maksimal, maka 

proses pembelajaran idealnya harus mengutamakan keterlibatan aktif siswa dalam beriteraksi dengan 

sumber dan bahan pelajaran. Siswa harus selalu dilatih untuk berpikir kritis memecahkan masalah, 

bekerjasama dan menjalin komunikasi aktif antar siswa dengan guru sebagai fasilitator pembelajaran. 

Salah satu alternatif pembelajaran yang saat ini menjadi fenomenal yang sedang tumbuh dalam dunia 

pendidikan adalah pembelajaran partisipatif. Prinsip pembelajaran partisipatif adalah bahwa peserta 

didik memiliki kebutuhan belajar, memahami teknik – teknik belajar dan berperilaku belajar. 

 

Idealnya suatu proses pembelajaran dibutuhkan strategi yang tepa,t khususnya dalam pembelajaran 

IPS yang telah dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis 

terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Untuk 

memberikan bekal kepada siswa maka diperlukan pembelajaran IPS yang inovatif, menarik dan 

menyenangkan bagi siswa agar mata pelajaran IPS bukan lagi dianggap sebagai mata pelajaran yang 

hafalan dan membosankan. Salah satu cara pembelajaran yang dianggap cocok untuk memecahkan 

permasalahan di atas adalah Metode Teka-Teki Silang. 

 

Menurut Hisyam Zaini. 2012: 71, Metode Teka-Teki Silang dapat digunakan sebagai strategi 

pembelajaran yang baik dan menyenangkan tanpa kehilangan esensi belajar yang 

sedangberlangsung.Metode dan media pembelajaran aktif seperti ini yang dapat digunakan untuk 

mengatasi permasalahan yang terjadi pada pelajaran IPS. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka berbagai masalah dapat teridentifikasi sebagai 

berikut: Tingkat berpikir analitis dalam memahami dan memecahkan permasalahan masih sangat 

rendah. Siswa kurang aktif dan kurang bersemangat ketika proses belajar mengajar. Pembelajaran 

belum sepenuhnya terpusat padasiswa. Penggunaan metode ceramah yang dominan tanpa ada variasi 

dengan metode lain sehingga pembelajaran cenderung membosankan. Dalam kegiatan diskusi, hanya 

beberapa siswa terlibat aktif, sementara sebagian siswa lainnya menjadi peserta diskusi pasif. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti akan mencoba menerapkan metode Teka-Teki 

Silang untuk meningkatkan aktivitas diskusi siswa yang masih rendah. Masalah yang akan 
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dipecahkan melalui penelitian ini, yaitu Apakah  penerapan metode Teka-Teki Silang pada 

pembelajaran IPS dapat meningkatkan aktivitas diskusi belajar siswa kelas IX C SMP Negeri 3 Bukit 

Kemuning? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu 

untuk mengetahui peningkatan aktivitas diskusi belajar siswa setelah penerapan metode Teka-Teki 

Silang pada pembelajaran IPS di kelas IX C SMP Negeri 3 Bukit Kemuning. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Menurut M. Numan Somantri (2001) menjelaskan bahwa IPS merupakan perpaduan cabang-cabang 

ilmu-ilmu Sosial dan humaniora termasuk di dalamnya agama, filsafat, dan pendidikan, bahkan juga 

menyangkut aspek- aspek ilmu kealaman dan teknologi.Tujuan pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) menurut permendiknas No 22 tahun 2006 tentang standar isi pembelajaran dapat dirinci 

sebagai berikut: Memberikan pengetahuan untuk menjadikan siswa sebagai warga negara yang baik, 

sadar sebagai mahluk ciptaan Tuhan, sadar akan hak dan kewajibanya sebagai warga bangsa, bersikap 

demokratis dan bertanggung jawab, memilikiidentitas dan kebanggaan nasional. Mengembangkan 

kemampuan berfikir kritis dan inkuiri untuk memahami, mengidentifikasi, menganalisis, dan 

kemudian memiliki keterampilan sosial untuk ikut berpartisipasi delam memecahkan masalah-

masalah sosial. Melatih belajar mandiri, di samping belajar untuk membangun kebersamaan, melului 

program-program pembelajaran yang lebih kreatidinovatif. Mengembangkan kecerdasan, kebiasaan 

dan ketrampilan sosial. Melalui pembelajaran IPS, diharapkan siswa memiliki kecerdasan dan 

keterampilan dalam berbagai hal yang terkait dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. 

Menumbuhkan rasa senang terhadap setiap aktivitas sosial, sehingga, melahirkan kebiasaan sosial 

yang sesuai dengan nilai, norma, dan ketentuan yang ada. Secara tidak langsung juga akan 

menimbulkan kesadaran dan kepeduolian terhadap masyarakat dan lingkungan. Mengembangkan 

kesadaran dan kepedulian terhadap mesyarakat dan lingkungan. 

 

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari pendidikan  IPS sebenarnya erat kaitanya 

dengan pendidikan karakter. Seperti menumbuhkan rasa peduli dalam memahami lingkungan sekitar, 

mampu mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial 

masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Sehingga dengan pembelajaran 

IPS akan dapat menumbuhkan manusia yang berpikir kritis, logis, analistis, sistematis, dan kreatif dan 

peka terhadap lingkungan. 

 

Aktivitas Diskusi 

Diskusi adalah  percakapan ilmiah yang responsif berisikan pertukaran pendapat yang dijalin dengan 

pertanyaan – pertanyaan problematis pemunculan ide – ide ataupun pendapat yang dilakukan 

beberapa orang yang tergabung dalam kelompok dan diarahkan untuk memperoleh pemecahan 

masalah. Dalam diskusi selalu ada suatu pokok yang dibicarakan. Manfaat diskusi dalam kegiatan 

belajar antara lain sebagai berikut : (1) peserta didik memperoleh kesempatan untuk berpikir. (2) 

pserta didik dapat berkatih mengeluarkn pendapat, ide, gagsan, dan aspirasinya yang bebas. (3) 

Peserta didik belajar bersikap toleran terhadap perbedaan pendapat. (4) diskusi dapat menumbuhkan 

partisipasi aktif dikalangan siswa. (5) Diskusi dapat mengembangkan sikap demokratis dapat 

menghargai pendapat oragn lain. (6) pelajaran menjadi lebih relevan dengan kebutuhan siswa 

(Sagala,2005;208). Selanjutnya Sagala menjelaskan selain mempunyai manfaat, metode manfaat, 

metode dikusi juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain ; (1) kadang – kadang kegiatan diskusi 
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menyita waktu sehingga dapat mengganggu pelajaran lain; (2) kadang – kadang guru tidak 

memahami cara – cara melaksanakan diskusi maka kecenderungannya diskusi hanya menjadi 

kegiatan tanya jawab. 

 

Di dalam ranah pendekatan kontekstual, kegiatan diskusi menjadi unsur penting, mengingat salah satu 

pilar pembelajaran kontekstual adalah masyarakat belajar. Masyarakat belajar adalah istilah yang 

berhubungan dengan proses kerjamasa dalam mencapai tujuan belajar. Konsep ini menyarankan 

bahwa untuk mencapai tujuan belajar diperlukan kerjasama, sharing dan diskusi baik dengan sesama 

siswa. Melalui pendekatan kontekstual guru disarankan membantuk kelompok – kelompok belajat  

( DEPDIKNAS : 2003) 

 

Metode Pembelajaran Teka-Teki Silang 

Metode pembelajaran Teka-Teki Silang merupakan sistem pembelajaran yang memberikan 

kesempatan pada siswa untuk mengingat pelajaran yang berlangsung baik secara individu maupun 

dengan bekerja sama. Menurut Hisyam Zaini, 2008: 71-72, Teka-teki silang dapat digunakan sebagai 

strategi pembelajaran yang baik dan menyenangkan tanpa meninggalkan esensi belajar yang sedang 

berlangsung. Proses pembelajaran tidak harus berasal dari guru menuju siswa, tetapi antar siswa juga 

dapat saling mengajar. Dengan demikian proses belajar dapat diperoleh dari bertukar pikiran antar 

siswa sehingga mereka dapat memahami pelajaran dan dapat mencapai keberhasilan dalam belajar. 

Mel Silberman, 2005: 246 menjelaskan bahwa adapun langkah-langkah metode Teka- Teki Silang 

sebagai berikut: Langkah pertama adalah mencurahkan gagasan beberapa istilah atau nama-nama 

kunci yang berkaitan dengan pelajaran studi yang telahdisampaikan. Susunlah pertanyaan sederhana, 

yang mencakup item-item sebanyak yang kita dapat. Hitamkan kotak-kotak yang tidak diperlukan. 

Buatlah contoh-contoh item-item, gunakan diataranya dengan definisi pendek, kategori dan lawan 

kata. Bagikan teka-teki kepada peseta didik, baik secara individual maupun secara kelompok atau tim. 

Tentukan batasan waktu untuk menyelesaikan tersebut. Serahkan hadiah kepada individu atau tim 

yang menang dengan benda yangbermanfaat. 

 

Hasil Belajar 

Agus Suprijono (2012: 5) berpendapat bahwa hasil belajar adalah pola- pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Menurut Nana Sudjana (2011: 22) 

hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya yang mengacu pada perubahan tingkah laku yang mencakup bidang kognitif, afektif, 

danpsikomotoris. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkam bahwa hasil belajar merupakan hasil yang 

diperoleh siswa setelah terjadinya proses pembelajaran yang ditunjukkan dengan nilai tes yang 

diberikan oleh guru sehingga terdapat perubahan tingkah laku dari siswa tersebut. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan SMPN 3 Bukitkemuning Kabupaten Lampung Utara 

dengan alamat : Jl. M. Saleh, Desa Sukamenanti Kecamatan Bukitkemuning Kabupaten  Lampung 

Utara. Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester 1 tahun pelajaran 2019-2020 yaitu bulan 

Agustus2019 s/d bulan Oktober 2019. Subyek penelitian adalah Siswa kelas IX C dengan jumlah 

siswa 29 yang terdiri atas 13 laki – laki dan 16 perempuan.  

 

Teknik Pengumpulan Data, Data Primer diperoleh dengan mengisi format pengamatan 1 oleh 

kolaborator 1 untuk menikmati aktivitas belajar siswa. Data Sekunder diperoleh dengan mengisi 
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format pengamatan  2 (Lembar observasi kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran) pengisian 

format 2 dilakukan oleh kolaborator 2 

 

Validasi Data 

Validasi data primer dan sekunder dilakukan dengan cara triangulasi yaitu proses evaluasi terhadap 

kebenaran data melalui berbagai sumber untuk mendapatkan data penelitian yang benar – benar 

menggambarkan keadaan sebenarnya. 

 

Teknik Analisis Data 

Analisis data format pengamatan 1 dilakukan dengan teknik analisis kualitatif. Teknik ini digunakan 

untuk menilai aktifitas diskusi dalm pemecahan masalah. Nilai kualitatif masing – masing kelompok 

ditentukan dari rata – rata skor yang diperoleh dari 8 pengamatan dengan formula sebagai berikut : 

𝑅𝑎𝑡𝑎– 𝑟𝑎𝑡𝑎𝑠𝑘𝑜𝑟𝑑𝑖𝑠𝑘𝑢𝑠𝑖𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 =
𝑆𝑘𝑜𝑟𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛
 

 

Setelah diketahui rata – rata skor aktivitas diskusi kelompok, penetuan nilai kualitatif aktivitas diskusi 

kelompok berdasarkan pada kriteria penilaian sebagai berikut  

 

Tabel . Kriteria penilaian aktivitas diskusi kelompok 

No Nilai rata – rata aktifitas diskusi kelompok Kriteria Penilaian 

1 1,0 – 1,5 Kurang 

2 1,6 – 2,5 Sedang 

3 2,6 – 3,5 Baik 

4 3,6 – 4,0 Sangat baik 

 

Analisis dan format pengamatan 1 dan  2 adalah sama yaitu menggunakan teknik analisis kualitatif. 

Analisis format 2 bertujuan mengetahui kinerja guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran pada 

setiap siklus. Selanjutnya kriteria penilaian kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran adalah 

sebagai berikut : 

 

Tabel . Kriteria penilaian kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

No Persentase Skor Kinerja Guru Kriteria Penilaian 

1 1 % - 25 % Kurang 

2 26 % - 50 % Sedang 

3 51 % - 75 % Baik 

4 76 % - 100 % Sangat baik 

 

 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau sering disebut dengan CAR (Classroom 

Action Research).Menurut (Suharsimi, dkk., 2008:3), Penelitian tindakan kelas merupakan suatu 

pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi 

dalam sebuah kelas secara bersama. 
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Penelitian ini menggunakan desain tindakan model Kemmis & McTaggart. Model ini merupakan 

pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin, hanya saja komponen acting 

(tindakan) dengan observing (pengamatan) dijadikan sebagai suatu kesatuan karena keduanya 

merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan, terjadi dalam waktu yang sama. Model yang 

dikemukakan oleh Kemmis & McTaggart terdiri dari empat komponen, yaitu: perencanaan, tindakan, 

observasi dan refleksi. Keempat komponen yang berupa untaian tersebut dipandang sebagai satu 

siklus.Pengertian siklus dalam hal ini adalah putaran kegiatan yang terdiri dari perencanaan, tindakan, 

pengamatan dan refleksi (Wijaya Kusumah & Dedi Dwitagama, 2010: 20-21).  

 

Indikator kinerja 

Untuk mengetahui efektivitas tindakan, maka ditetapkan indikator kinerja. Indikator tersebut berguna 

sebagai bahan petimbangan dalam merencanakan tindakan pada siklus berikutnya, sekaligus sebagai 

acuan untuk menentukan jumlah siklus dalam penelitian.  

 

Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah: Jika sekurang – kurangnya 70% dari seluruh kelompok, 

aktivitas diskusinya tergolong dalam kriteria ‘baik’. Jika sekurang – kurangnya 70% kineja guru 

dalam pelaksanaan pembelajaran, tergolong dalam kriteria “baik” 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Aktivitas Diskusi Kelompok 

Pada pariabel aktivitas kelompok siklus 1,skor yang diperoleh tiap kelompok dari 8 aspek penilaian 

dalam aktivitas diskusi kelompok rata – rata berada pada rentang skor 2 dari skor maksimal 4, 

sehingga diperoleh indikator kinerja hanya 44,28%.  Dari hasil analisa kelemahan - kelemahan dalam 

proses diskusi, guru sebagai peneliti merinci hal yang perlu diperbaiki dan akan dilakukan dalam 

siklus 2 adalah sabagai berikut : Guru harus melakukan sosialisasi materi yang akan dibahas pada 

pertemuan sebelumnya sehingga siswa dapat mempelajarinya terlebih dahulu materi yang 

didiskusikan sehingga semangat dan motivasi belajar siswa meningkat. Setiap kelompok diskusi 

harus memahami tugas yang harus dikerjakan. Upaya yang akan dilakukan peneliti adalah mengambil 

tema kasus yang ada di lingkungan sekitar siswa dengan memperhatiakan penggunaa bahasa yang 

dipahami siswa, harapannya siswa aktif dalam berpendapat, bertanya, sehingga proses diskusi dalam 

kelompok berjalan efektif.  

 

Pada awal kegiatan diskusi, guru harus memberikan penjelasan awal terlebih dahulu kaitan antara 

materi sesuai KD dengan materi diskusi yang merupakan keadaan yang nyata disekitar lingkungan 

siswa secara jelas. Guru harus menyiapkan lembar penilai proses siswa dalam diskusi sehingga 

mempunyai data yang jelas tentang siswa aktif dan siswa pasif yang sekaligus dapat digunakan 

sebagai daftar nilai siswa. Guru harus mengatur dan lebih memperhatiakan partisipasi dan keaktifan 

siswa agar proses pemecahan masalah tidak didominasi oleh beberapa sisawa yang dinilai mampu 

oleh kelompoknya tetapi merupaka hasil masukan ide dan keputusan bersama. Guru harus 

memberikan penekanan manfaat dari kasus yang dibahas dalam diskusi tehadap kehidupan siswa 

sehari – hari. Sementara pada siklus 2, variabel aktivitas diskusi kelompok diperoleh skor tiap 

kelompok dari delapan aspek penilaian dalam aktivitas diskusi sudah mencapai kriteria baik, yaitu 

rata – rata kelompok pada rentang skor 3 dari skor maksimal 4 diperoleh indikator kinerja 65,23% 

secara keseluruhan telahmengalami penignkatan perolehan skor tiap aspek tetapi target indikator 

kinerja sebesar 70% masih belum tercapai. 

 

Untuk itu guru merinci hal – hal pokok yang perlu diperlakukan pada siklus 3 sebagai berikut : Guru 

harus melakukan sosialisasi materi yang akan dibahas pada pertemuan sebelumnya dan siswa dapat 
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mengajarinya terlebih dahulu materi yang didiskusikan, harapannya siswa mempunyai bekal 

pengetahuan dan pemahaman awal yang mendorong siswa untuk berani berpendapat, bertanya dan 

menaggapi permasalahan materi diskusi sehingga semangat dan motivasi belajar meningkat. 

Kelompok kecil siswa harus menyiapkan permasalahan sebagai bahan diskusi agar proses diskusi 

keompok berjalan efektif. Pada awal kegiatan diskusi, guru harus memberikan penjelasan awal 

terlebih dahulu kaitan antara materi sesuai KD dengan materi diskusi yang merupakan kasus nyata 

disekitas lingkungan siswa secara jelas. Guru harus menyiapkan lembar penilaian proses siswa dalam 

diskusi dan memberikan penekanan akan pentingnya keaktifan dan partisifasi siswa dalam diskusi 

yang sekaligus digunakan sebagai daftar nilai siswa. Guru harus mengatur dan lebih memperhatikan 

partisifatif dan keaktifan siswa agar proses pemecahan maslah tidak di dominasi oleh beberapa siswa 

yang dinilai mampu oleh kelompoknya, tetapi merupakan hasil masukan ide dan keputusan bersama. 

Guru selaku peneliti haus mempersiapkan pertanyaan pokok yang seharusnya muncul dalam kegiatan 

diskusi untuk membantu siswa dalam mencapai pemecahan masalah. Bentuk pertanyaan didesain 

untuk menggiring siswa mencapai pemahaman (Konstruktifisme) sehingga pertanyaan terarah dan 

tidak menyita waktu. Guru mewajibkan setiap kelompok membuat minimal 2 pertanyaan untuk 

menanggapi masalah kelompok lain dengan tujuan membiasakan siswa dalam beartanya ilmiah. Guru 

harus memberikan penekanan manfaat dan pengaruhnya dari bahasan diskusi terhadap kehidupan 

siswa sehari -  hari. 

 

Pada siklus 3, secara keseluruhan setiap aspek telah menunjukan kenaikan dalam signifikan an 

diperoleh persentase penilaian aktivitas diskusi kelompok mencapai74,28%dan dapat dikategorikan 

baik. Pada penelaahan data rekapitulasi observasi siklus 3 menunjukan bahwa aktivitas diskusi telah 

berjalan dengan baik, terutama kemampuan dan kebranian siswa dalam berkomunikasi dalam diskusi 

melalui kemampuan bertanya, berpandapat dan menanggapi permasalahan materi diskusi sudah baik. 

Jadi secara keseluruhan dari 8 aspek pada siklus 1, 2 dan 3 telah terjadi peningkatan yang signifikan. 

 

Kinerja Guru 

Variabel kinaeja guru pada siklus 1diperoleh indikator pencapaian 67,4%, sementara itu target 

indikato harus mencapai 70%. Sedangkan pad siklus 2, variabel kinerja guru sudah mencapai target 

indikator sebesar 75% dan dikategorikan baik pada siklus 3, kinerja guru sudah baik dan telah 

mencapai indikaor pencapaian yang telah ditentukan sebesar 70%, yaitu indikator kinerja guru pada 

siklus 3 adalah 77,30% 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 

penerapan metode pembelajaran Teka-Teki Silang merupakan teknik pembelajaran paratisipatif, 

bertujuan dan melatih siswa berkomunikasi aktif dengan sesama pembelajar sehingga suasana belajar 

menjadi lebih hidup dan bergairah. Kegiatan pembelajaran lebih terencana dan bermakna yang 

mendorong adanya peningkatan dalam : motivasi belajar siswa berkembangnya komunikasi ilmiah 

diantara anggota kelompok diskusi dalam pemecahan masalah. Hasil observasi memperlihatkan 

bahwa terjadi peningkatan diskusi kelompok dalam pembelajaran yaitu terlihat pada siklus 1 yang 

hanya rata – rata 44,28% menjadi 65,23% pada siklus 2 dan 74,28% pada siklus 3. Dalam aktivitas 

diskusi dengan metode pembelajaran Teka-Teki Silang mencapai kesempurnaan setelah siklus 3. Ini 

dapat diluhat dari peningkatan kinerja guru dari 76,40% pada siklus 1, meningkat menjadi 75,00 % 

pada siklus 2 dan meningkat pula siklus 3 mencapai 77,30%. Hal ini juga terjadi peningkatan hasil 

belajar siswa 6,10 % pra penelitian, menjadi 6,25 pada akhir siklus 1 meningkat menjadi 6,64 pada 

siklus 2 serta meningkat meanjadi 7,59 pada siklus 3. Dengan demikian pembelajaran dengan metode 
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pembelajaran Teka-Teki Silang dapat meningkatkan aktivitas diskusi siswa dan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran IPS kelas IX C SMPN 3 Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. 

 

Saran 

Diskusi kelompok mmerupakan model pembelajaran yang tidak asing lagi. Agar efektif, guru harus 

merencanakan, membagi tugas, dan mengemas materi dan melaksanakannya sesuai dengan tuntutan 

KD. Sebagai upaya pembudayaan belajar siswa, diharapkan ada pembiasaan dari guru untuk 

memberikan tugas rumah yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan selanjutnya. Permasalahan yang dibawa siswa ke sekolah yang mempengaruhi pencapaian 

tujuan pembelajara disekolah sangat kompleks, untuk harus ada partisifasi dan jalinan kerjasama yang 

sinergis antara pihak sekolah dengan orang tua siswa. Karena kegiatan ini sangat bermanfaat 

khususnya bagi guru dan siswa, maka diharapkan kegiatan ini dapat dilakukan secara 

berkesinambungan dalam perlajaran Ilmu Pengetahuan Sosial maupun mata pelajaran lain sehingga 

mutu pendidikan semakin meningkat 
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ABSTRACT 

This study aims to improve student learning outcomes in English subjects using the Co-op Co-op type of 

Cooperative Learning in Class IX.5 MTs Negeri 1 Padang City. This type of research belongs to a CAR. The 

subjects in this study were students of Class IX.5 MTs Negeri 1 Padang City, totaling 30 people. The action is 

carried out in two cycles where each cycle has four stages, namely planning, implementation, observation, and 

reflection. One cycle is carried out in two lessons. Learning is carried out in the semester of January-June 

2022. The data analysis used in the research is using the percentage formula. The results of the study include: 

The implementation of learning using the Co-op Co-op type of Cooperative Learning model can increase 

cooperation between students so that they can develop a peer tutoring pattern, can train students' courage in 

expressing ideas, exchange ideas, accept friends' opinions, actively discuss, listen explanation of friends well, 

and avoid friends. This is because in the group all students will work together for the success of the group. In 

the first cycle, the student's mastery level only reached 63.3%, while in the second cycle the student's mastery 

level reached 86.7% thus there was an increase in learning mastery by 23.4%. 

Key Word: Cooperative Learning Model Co-op Co-op Type, Learning Motivation 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Inggris 

menggunakan model Pembelajaran Cooperative Learning tipe Co-op Co-op di Kelas IX.5 MTs Negeri 1 Kota 

Padang. Jenis penelitian ini tergolong pada sebuah PTK. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa Kelas IX.5 

MTs Negeri 1 Kota Padang yang berjumlah 30 orang. Tindakan dilakukan dalam dua siklus dimana setiap 

siklus memiliki empat tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Satu siklus 

dilaksanakan dalam dua kali pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan pada semester Januari-Juni 2022. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan formula persentase. Hasil penelitian 

meliputi: Pelaksanaan pembelajaran dengan mengunakan model Cooperative Learning tipe Co-op Co-op dapat 

meningkatkan kerjasama antar siswa sehingga dapat mengembangkan pola tutor sebaya, dapat melatih 

keberanian siswa dalam mengungkapkan gagasan, saling bertukar pikiran, menerima pendapat teman, akrif 

berdiskusi, mendengarkan penjelasan teman dengan baik, serta menghindar terhadap teman. Hal ini disebabkan 

karena di dalam kelompok semua siswa akan saling bekerja sama demi keberhasilan kelompoknya.  Pada siklus 

pertama, tingkat ketuntasan siswa baru mencapai 63.3%, sedangkan pada siklus kedua tingkat ketuntasan siswa 

mencapai 86.7% dengan demikian terjadi peningkatan ketuntasan belajar sebesar 23.4%. 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Co-op Co-op, Motivasi Belajar 
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Pendahuluan 

Proses pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dengan kemampuan di 

dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan 

keluarga, sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara 

keluarga dan pemerintah (GBHN Tap MPR No. 11/MPR/1988). 

 

Pendidikan secara bertahap harus ditempuh guna meningkatkan mutu pendidikan, melengkapi sarana 

dan prasarana serta mengadakan pelatihan bagi guru. Hal ini diperlukan untuk mengembangkan 

kemampuan profesional dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 

Berpedoman pada UU Sisdiknas tahun 2003 dalam Dirjen Dikti Kemendiknas (2010) memuat bahwa 

sistem pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan 

manusia Indonesia seutuhnya. Maksudnya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa serta berbudi pekerti luhur dan memiliki pengetahuan dan keterampilan, bertanggung 

jawab kepada masyarakat dan bangsanya melalui pembelajaran Bahasa Inggris. 

 

Untuk tercapainya tujuan pendidikan tersebut maka dalam proses belajar mengajar guru harus mampu 

untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif baik dengan menggunakan strategi, metode maupun 

model-model pembelajaran. Menurut Saripudin dalam Sanjaya (2006) “model pembelajaran 

merupakan suatu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasi pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Model pembelajaran 

sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran serta pengajar dalam merencanakan dan 

melaksanakan aktifitas belajar mengajar di kelas. 

 

Berdasarkan hasil observasi awal di Kelas IX.5 MTs Negeri 1 Kota Padang bahwasanya hasil belajar 

siswa sangat rendah yaitu hanya mencapai 46.6% Penggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Co-op Co-op diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Inggris 

di Kelas IX.5” 

 

Kajian Pustaka 

Hasil Belajar 

Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Nana Sudjana (2009: 3) 

mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil 

belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Dimyati dan Mudjiono (2006: 3-4) juga menyebutkan hasil belajar merupakan hasil dari suatu 

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses 

evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak 

proses belajar.  

 

Tujuan dan Fungsi Hasil Belajar 

Faiq (2008:2) menyatakan bahwa tujuan penilaian terbagi kedalam dua macam yaitu 1) Tujuan umum 

yang mencakup: (a) menilai pencapaian kompetensi siswa, (b) memperbaiki proses pembelajaran, (c) 

sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan belajar siswa, 2) Tujuan khusus yang mencakup: (a) 

mengetahui kemajuan hasil belajar siswa, (b)mendiagnosis kesulitan belajar, (c) memberikan umpan 

balik atau perbaikan proses belajar mengajar, (d) penentuan kenaikan kelas, (e) memotivasi belajar 

siswa dengan cara mengenal dan memahami diri dan merangsang untuk melakukan usaha perbaikan.  
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Sedangkan Sudrajat (2009:3) mengungkapkan bahwa tujuaanpenilaian itu diantaranya adalah 

untuk:1) untuk menentukan hasil kerja siswa dibandingkan dengan cara lain, 2) untuk 

menggambarkan sejauh mana seorang siswa telah menguasai kompetensi, dan 3) sebagai alat 

diagnosis yaitu penilaian bertujuan menunjukkan kesulitan belajara yang dialami siswa dan 

kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan.  

 

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa penilaian itu memiliki tujuan yang sangat penting dalam 

pembelajaran, yang intinya adalah untuk menentukan sejauh mana tercapainya suatu kompetensi dan 

juga penilai berguna untuk mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik. Menurut Faiq (2008:3) selain 

tujuan, penilaian mempunyai fungsi untuk: “1) bahan pertimbangan dalam mentukan kenaikan kelas, 

2) umpan balik dalam perbaikan proses belajar mengajar, 3) meningkatkan motivasi belajar siswa, 4) 

evaluasi diri terhadap kinerja peserta didik”.  

 

Untuk itu dengan mengetahui tujuan dan fungsi penilaian tersebut, maka seseorang guru sebaiknya 

melakukan penilaian hasil belajar dengan sebaik mungkin.  

 

Prinsip-prinsip Hasil Belajar 

Dalam menentukan hasil belajar, seorang guru harus mampu melaksanakan penilaian seobjektif 

mungkin, tanpa melihat latar belakang dari siswa tersebut, sehingga memperoleh nilai sesuai dengan 

kemampuan yang dimilikinya. Weaver dalam Theresia (2008:1), mengemukakan prinsip-prinsip yang 

harus dilakukan guru dalam melaksanakan penilaian yaitu sebagai berikut: “1) penilaian harus bersifat 

kolaborattif, 2) penilaian harus berpedoman kepada semua aspek baik itu aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor, 3) penilaian harus berkelanjutan, 4) penilaian harus mampu mewujudkan tujuan 

pembelajaran bukan sekedar pemberian angka kepada siswa”.  

 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Co-op Co-op 

Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Co-op Co-op 

Model pembelajaran ini, Menurut Nurasma (2008:84):Model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-

op ini merupakan model pembelajaran yang menempatkan kelompok-kelompok dalam kerjasama satu 

dengan lainnya untuk mengkaji topik kelas, model ini memungkinkan siswa untuk bekerjasama dalam 

kelompok kecil, dan kemudian memberikan kesempatan bagi mereka untuk saling tukar pemahaman 

yang baru dengan teman sebaya.  

 

Selain itu, menurut Okagan dalam Wahab, (2005:1), “Model Cooperative Learning tipe Co-op Co-op 

ini berorientasi pada tugas pembelajaran yang komplek, dan siswa merencanakan apa yang 

bagaimana mempelajari bahan yang akan ditugaskan kepada mereka. Siswa dalam satu tim kelompok 

menyelesaikan tugas dan kemudian menginformasikan pada kelompok lain”.  

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model Cooperative Learning tipe Co-op Co-op 

menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok untuk bekerjasama satu dengan lainnya dalam 

mengkaji topik kelas.  

 

Kegiatan Pembelajaran dengan Tipe Co-op Co-op 

Menurut Nurasma (2008: 84-89) model Cooperative Learning tipe Co-op Co-op ini akan berhasil, 

jika mengikuti sembilan langkah, antara lain: 1) Diskusi kelas yang terpusat pada siswa, 2) Seleksi 

dan pembentukan kelompok, 3) Seleksi topik kelompok, 4) Seleksi mini topik, 5) Persiapan mini 

topik, 6) Presentasi mini topik, 7) Persiapan prestasi kelompok, 8) Presentasi kelompok, 9) Evaluasi.  
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Selain itu, menurut Lundgren dalam Sukarmin, (2002:2 ) ada tujuh bentuk kegiatan pembelajaran 

kooperatif dengan tipe Co-op Co-op, yaitu: 1) Diskusi kelas yang bersumber kepada siswa, 2) 

Pembentukan kelompok dan penyeleksian, 3) Pembagian topik kelompok, 4) Penyeleksian mini topik 

kelompok, 5) Persiapan mini topik yang akan dipresentasekan, 6) presentasi kelompok, 7) Evaluasi.  

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran dalam tipe Co-op Co-op 

terbagi atas sembilan, diantaranya: 1) Diskusi kelas yang terpusat pada siswa, 2) Seleksi dan 

pembentukan kelompok, 3) Seleksi topik kelompok, 4) Seleksi mini topik, 5) Persiapan mini topik, 6) 

Presentasi mini topik, 7) Persiapan presentasi kelompok, 8) Presentasi kelompok, dan 9) Evaluasi.  

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas (classroom action research), yakni 

penelitian reflektif oleh prilaku tindakan yang dilakukan oleh guru sendiri untuk memperbaiki proses 

pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebuah Penelitian Tindakan Kelas, yaitu peneliti terlibat secara penuh dan langsung dalam 

proses penelitian mulai dari awal sampai akhir penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Inggris semester Januari-Juni 2022 di 

Kelas IX.5 MTs  Negeri 1 Kota Padang. 

 

Penelitian ini dilakukan menurut Chemmis dan McTaggart dalam Arikunto (2008:16) yaitu suatu 

siklus spiral yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan (observasi), dan 

refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa Kelas IX.5 MTs Negeri 1 Kota Padang sebanyak 30 orang 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil Penelitian 

Siklus I 

Berdasarkan pada penelitian pada siklus I maka siswa yang tuntas pada pertemuan akhir di siklus I 

ada 19 orang (63.3%) dan yang tidak tuntas ada 11 orang (36.7%). Berdasarkan dari nilai ketuntasan 

belajar pada siklus I belum mencapai target yang diinginkan. Hal ini merupakan kelemahan-

kelemahan yang harus diperhatikan peneliti untuk perbaikan pada siklus 2. 

 

Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada siklus I, maka perlu dicarikan solusinya 

dengan melakukan revisi terhadap tindakan yang dilakukan antara lain: 1) Membimbing siswa untuk 

merumusksn pertanyaan, menjawab dan berpendapat 2) Mengarahkan siswa untuk mencari buku 

pelajaran, agar siwa mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas sehingga mampu bertanya, 

menjawab dan menanggapi dengan baik. 3) Guru lebih memotivasi siswa yang belum aktif untuk 

mengghilangkan rasa takut dalam dirinya dan menumbuhkan rasa percaya diri. 

 

Dalam rangka menguasai kekurangan waktu guru harus bisa menguasai jalanya diskusi sehingga tidak 

larut dalam satu pertanyaan atau tanggapan. Untuk merealisasikan tindakan-tindakan tersebut maka 

perlu dilakukan siklus kedua. 

 

Siklus II 

Sesuai dengan analisis data observasi dan kesepakatan dengan teman sejawat dapat disimpulkan 

bahwa penerapan model pembelajaran Cooperative Learning tipe Co-op Co-op dalam bentuk kerja 

kelompok dan tanya jawab cukup mempengaruhi hasil belajar siswa pada pembelajaran Bahasa 

Inggris. 
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Berdasarkan penelitian pada siklus II maka siswa yang tuntas pada pembelajaran di siklus II 

pertemuan akhir ada 26 orang (86,7%) dan yang tidak tuntas ada 4  orang (13,3%). 

 

Berpedoman pada semua aspek hasil belajar yang dikemukakan dari penelitian secara total hasil 

belajar siswa sudah mencapai target yang diinginkan. Artinya hasil belajar siswa sudah melebihi 

target yang dituangkan pada bagian terdahulu. Dengan demikian tindakan cukup sampai siklus kedua. 

 

Pembahasan 

Penerapan model pembelajaran Cooperative Learning tipe Co-op Co-op dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Inggris hal ini Berdasarkan dari hasil penelitian siklus I 

pada dua kali pembelajaran, hasil belajar siswa pada siklus I ini masih belum mencapai indikator 

keberhasilan yang ditentukan sehingga penelitian dilanjutkan pada siklus ke II. 

 

Hasil penelitian siklus II pada dua kali pembelajaran. Rata-rata hasil belajar siswa pada siklus II ini 

sangat baik dan sudah melebihi indikator keberhasilan sehingga peneliti bersama teman sejawat 

memutuskan penelitian ini dicukupkan sampai siklus ke II. 

 

Penutup 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dalam penelitan ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut: Pelaksanaan pembelajaran dengan mengunakan model Cooperative Learning tipe 

Co-op Co-op dapat meningkatkan kerjasama antar siswa sehingga dapat mengembangkan pola tutor 

sebaya, dapat melatih keberanian siswa dalam mengungkapkan gagasan, saling bertukar pikiran, 

menerima pendapat teman, akrif berdiskusi, mendengarkan penjelasan teman dengan baik, serta 

menghindar terhadap teman. Hal ini disebabkan karena di dalam kelompok semua siswa akan saling 

bekerja sama demi keberhasilan kelompoknya. Pada siklus pertama, tingkat ketuntasan siswa baru 

mencapai 63.3%, sedangkan pada siklus kedua tingkat ketuntasan siswa mencapai 86.7% dengan 

demikian terjadi peningkatan ketuntasan belajar sebesar 23.4%. 
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ABSTRACT 

This study aims to find out how to improve student learning outcomes using the Emotional, Fast Motion and 

Revising (EGP) method in writing short stories at MTsN 1 Padang City. This type of research is Classroom 

Action Research. Data collection techniques are carried out with process and result data. The technique of 

collecting process data uses interviews and notes during the learning process, meanwhile, for the technique of 

collecting learning outcomes in the form of scores, a short story writing performance test technique is used, 

after the implementation of the EGP method. The results showed that the EGP method was effective in 

improving student learning outcomes in writing short stories after taking action in each cycle. By comparing 

before and after being given the method until the end of the study, it can be concluded that the EGP method can 

improve the learning process and students' ability to write short stories based on events that have been 

experienced. 

Key Word: Learning Outcomes, Emotional, Fast Motion and Revising 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peningkatan hasil belajar siswa menggunakan metode 

Emosional, Gerak Cepat dan Perevisian (EGP) dalam menulis teks cerpen di MTsN 1 Kota Padang. Jenis 

penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan data proses dan 

hasil. Teknik pengumpulan data proses menggunakan wawancara dan catatan selama proses pembelajaran 

berlangsung, sementara itu, untuk teknik pengumpulan hasil belajar yang berupa skor digunakan teknik tes 

performansi menulis cerpen, setelah diterapkannya metode EGP. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa metode  

EGP efektif  dalam  peningkatan hasil belajar siswa  dalam menulis cerpen setelah diadakan tindakan pada 

setiap siklusnya. Dengan membandingkan sebelum dan sesudah diberikan metode hingga akhir penelitian, maka 

dapat disimpulkan bahwa metode EGP dapat meningkatkan proses pembelajaran dan kemampuan siswa dalam 

menulis cerpen bertolak dari peristiwa yang pernah dialami. 

Kata Kunci : Hasil Belajar, Emosional, Gerak Cepat dan Perevisian 

 

 

PENDAHULUAN 

Keterampilan berbahasa bukanlah keterampilan yang dapat diraih dengan mudah, karena 

keterampilan berbahasa harus komunikatif. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan usaha dan 

proses, keterampilan berbahasa terdiri atas keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, 

keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Dari keempat keterampilan berbahasa, menulis 

merupakan  keterampilan berbahasa yang dianggap paling sukar dikuasai oleh peserta didik. 

Keterampilan menulis relatif lebih sulit karena melibatkan olah pikir, pilihan kata, susunan bahasa, 
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gaya penelitian, sukar menemukan ide atau bingung harus memulai tulisan dari mana. Kalaupun 

sudah menemukan ide atau memulai tulisan tetapi tidak jarang mengalami perberhentian di tengah 

jalan. Hasilnya, tulisan akan menggantung atau tidak tuntas.  

 

Menuangkan ide dan pokok pikiran menjadi sebuah tulisan bukanlah hal mudah. Diperlukan 

keberanian dan keinginan yang tinggi dalam diri seseorang untuk menuangkan ide ke dalam sebuah 

tulisan. Semakin tinggi pengalaman dan bacaan seseorang, biasanya semakin banyak kosa- kata  dan 

kalimat yang bisa dituangkannya dalam bentuk tulisan. Begitu juga sebaliknya, orang yang tulisannya 

kurang bagus akan terlihat  dari bahasa yang disampaikannya.   

 

Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa MTs/ SMP. 

Keterampilan menulis mempunyai peranan  yang sangat penting dalam kehidupan siswa.  Dengan  

menulis, siswa dapat menuangkan ide dan perasaannya untuk dibaca oleh orang lain. Menuangkan ide 

dan pokok pikiran menjadi sebuah tulisan bukanlah hal mudah. Diperlukan keberanian dan keinginan 

yang tinggi dari seorang siswa untuk mampu menulis atau menuangkan idenya.  

 

Di dalam Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran bahasa Indonesia aspek bersastra SMP/ MTs kelas 

IX, untuk aspek menulis dijelaskan bahwa siswa harus  mampu menulis cerpen bertolak dari peristiwa 

yang pernah dialami (Santoso, 2013:132). Menulis cerpen adalah menarasikan berbagai kejadian baik 

nyata ataupun  hasil rekaan ke dalam bentuk tulisan yang habis dibaca sekitar 10 menit atau terdiri 

atas 500 hingga 5000 kata yang kejadiannya sengaja disusun  berdasarkan  urutan  waktu.  

(Nurgiantoro, 2011).  Untuk mencapai standar kompetensi tersebut, proses pembelajaran bahasa dan 

sastra Indonesia, bukan sekadar pengajaran teori-teori sastra, tetapi lebih menekankan pada praktik 

menulis agar tuntutan standar kompetensi tersebut dapat dicapai. 

 

Tuntutan Standar Kompetensi tersebut belum sesuai dengan harapan, khususnya di MTsN 1 Kota 

Padang kelas IX.4. Dari jumlah siswa 33 orang, hanya delapan siswa saja yang mampu menulis 

cerpen sesuai dengan urutan penulisan cerpen. Ini berarti hanya 24% siswa yang mampu menulis 

cerpen. Sedangkan 66% siswa belum mampu menulis cerpen dengan baik. Oleh sebab itu, diperlukan 

suatu metode pengajaran untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa sebagai upaya 

tindak lanjut pengajaran keterampilan menulis yang dilaksanakan selama ini. 

 

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan siswa, faktor penyebab kesulitan siswa dalam 

menulis cerpen antara lain adalah siswa kesulitan memilih tema yang tepat untuk dijadikan tulisan 

dan keterbatasan kosa kata dalam pengembangan kalimat menjadi paragraf yang padu sesuai tema 

yang dipilih. Selain itu, siswa juga kurang terbuka dalam mengungkapkan ide dan pikirannya untuk 

diceritakan, sehingga terkendala dalam menuntaskan sebuah cerita. Atas dasar inilah penulis mencoba 

menggunakan metode Emosi, Gerak dan Perevisian (EGP) dalam menulis cerpen di kelas IX.4 Tahun 

Pelajaran 2019/2020. Metode ini diharapkan dapat membantu siswa dalam menuangkan idenya untuk 

menulis sebuah cerita. 

 

KAJIAN TEORI 

a. Menulis Cerpen 

Hakikat Menulis 

Menulis pada hakikatnya merupakan upaya mengekspresikan apa yang dilihat, dialami, dirasakan dan 

dipikirkan ke dalam bahasa tulis seseorang. Semi (2003:2) menyatakan bahwa menulis merupakan 

pemindahan pemikiran da perasaan ke dalam bentuk lambang-lambang bahasa. Kemudian Tarigan 

(2008:22) berpendapat bahwa menulis yaitu menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh 
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seseorang, sehingga orang lain dapat membanca lambang-lambang grafik tersebut. kegiatan menulis 

berperan penting dalam dunia pendidikan sekarang karena dapat memudahkan pelajar berpikir secara 

kritis dan dapat memperdalam daya tangkap atau persepsi kita dalam memecahkan masalah (Tarigan, 

2008: 22). 

 

Menurut Pronoto (2004:9) menulis berarti menuangkan buah pikiran ke dalam bentuk tulisan atau 

menceritakan sesuatu kepada orang lain melalui tulisan. Menulis juga dapat diartikan sebagai 

ungkapan atau ekspresi perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Menulis merupakan 

keterampilan yang harus dimiliki setiap siswa sesuai tuntutan kompetensi dasar bahasa Indonesia. 

Melalui menulis seseorang bisa mengungkapkan perasaan atau isi hatinya lewat tulisanya. Dengan 

menulis seseorang bisa berkarya dan menghasilkan sebuah ide untuk perkembangan atau sekedar 

menyampaikan pendapat saja. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa menulis merupakan suatu proses 

penyampaian ide, gagasan, pikiran, perumusan, perasaan, peristiwa kepada orang lain dengan 

menggunakan kaidah-kaidah bahasa yang benar sehingga kata atau kalimat yang hendak disampaikan 

melalui media tulisan bisa dipahami pembaca. Semakin baik dan banyak pengalaman seseorang 

dalam penyampaian ide dan gagasannya, maka semakin baik pulalah bahasa tulis yang 

disampaikannya. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki ide atau pengalaman yang akan ditulisnya, 

maka bahasa tulis yang diungkapkannya juga kurang menarik. 

 

Cerpen  

Waluyo (2017: 84) teks cerita pendek merupakan salah satu jenis karya sastra berupa karangan fiktif 

yang mengisahkan sebagian kisah kehidupan seseorang (hanya satu peristiwa/konflik tunggal) yang 

diceritakan secara ringkas, yaitu kurang dari 10.000 kata, yang berfokus pada satu orang saja dan 

biasanya selesai dalam sekali baca. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif 

dan mengisahkan tentang permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas mulai dari 

pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Pada umunya cerpen hanya 

mengisahkan satu permasalahan yang dialami oleh satu tokoh. Selain itu, cerpen tidak lebih dari 

10.000 kata. Hal inilah yang membuat cerpen bisa selesai dibaca dalam sekali duduk. 

 

Nurgiyantoro (2005:288) menyatakan cerpen hanya bercerita mengenai hal-hal yang pentingdan 

tidak sampai pada detail-detail keceil yang kurang penting. Namun hal itu justru membuat cerpen 

menjadi lebih kental karena sifat ke-unityan-nya. Dengan penampilan yang hanya melibatkan sedikit 

tokoh, peristiwa, latar, tema dan moral yang senagaja dibatasi ke arah kesan tunggal, fokus ke 

pencapaian kesan tunggal tidak terlampau sulit diperoleh. Namun, cerpen dapat dipandang ingin 

menyampaikan sesuatu yang banyak dengan cara yang sedikit. 

 

Sebuah cerpen biasanya terdiri atas 5 elemen dasar dan tambahan abstrak apabila diperlukan untuk 

menyusun sebuah cerpen. Berikut stuktur teks cerpen. Pertama, abstrak merupakan sebuah 

pemaparan awal dari cerita yang akan disampaikan. Kedua, orientasi menjelaskan tentang latar 

waktu, tempat maupun suasana yang ada dalam sebuah cerpen. Ketiga, omplikasi merupakan 

pemaparan awal sebuah masalah yang dihadapin tokoh. Biasanya, watak dari tokoh yang diceritakan 

di cerpem akan dijelaskan pada bagian inti. Keempat, evaluasi merupakan paparan dari puncak 

permasalahan. Kelima, resolusi merupakan akhir dari permasalahan yang ada di dalam cerpen. 

Solusi dari permasalahan yang dialami oleh tokoh akan dijelaskan. Keenam, koda merupakan pesan 

moral yang ada dalam sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca 
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b. Metode  

1. Pengertian 

Metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud dalam ilmu 

pengetahuan dsb; cara kerja yang bersistim untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna 

mencapai tujuan yang ditentukan. (KBBI, 1995:652). Sedangkan menurut Joni  (1992/1993) dalam 

Srianitah W (2008:24) mengemukaan bahwa metode adalah berbagai cara kerja yang bersifat relatif 

umum yang sesuai untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

Penerapan metode yang dilakukan guru sangat menentukan keberhasilan siswa. Metode konvensional 

sangat tidak mendukung siswa dalam kegiatan menulis. Esensi dari kegiatan menulis seharusnya 

menjadi kegiatan menulis, tidak menjadi kegiatan mendengarkan, berbicara ataupun membaca. 

Mengingat pentingnya keterampilan menulis cerpen bagi siswa, maka kesulitan- kesulitan siswa 

dalam kegiatan ini harus diatasi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain, menyiapkan skenario 

pembelajaran yang menarik minat siswa dengan pemilihan tema yang sederhana, sedang dan 

akhirnya tema-tema yang update (kekinian). Hendaklah tema-tema  yang diplih tersebut  dekat 

dengan  dunia anak  sesuai dengan karakteristik kultur sosial budaya masyarakat lingkungan siswa. 

Dengan demikian menurut hemat penulis, pemilihan metode sangat menentukan keberhasilan siswa.  

 

2. Prinsip Penggunaan Metode Mengajar. 

Beberapa prinsip yang perlu dipehatikan dalam pemililihan metode menurut Sri Anitah W (2008 : 55) 

yaitu: Metode mengajar harus memungkinkan dapat membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik 

lebih jauh terhadap materi pelajaran; Metode mengajar harus memungkinkan dapat memberikan 

peluang berekspresi yang kreatif dalam aspek seni; metode mengajar harus memungkinkan peserta 

didik belajar melalui pemecahan masalah; metode mengajar harus memungkinkan peserta didik untuk 

selalu ingin menguji kebenaran sesuatu; metode mengajar harus memungkinkan peserta didik untuk 

melakukan penemuan (inkuiri ) terhadap suatu topik permasalahan. metode mengajar harus 

memungkin kanpeserta didik mampu menyimak; metode mengajar harus memungkinkan peserta 

didik untuk belajar secara mandiri; metode mengajar harus memungkinkan peserta didik untuk belajar 

secara bersama-sama; metode mengajar harus memungkinkan peserta didik untuk lebih termotivasi 

dalam belajarnya 

 

Sekilas tentang Metode Emosi, Gerak Cepat dan Perevisian (EGP) 

Emosional, Gerak Cepat, Perevisian (EGP) merupakan metode yang dipandang dapat mengatasi 

permasalahan peserta didik. EGP merupakan metode pembelajaran dengan memanfaatkan 

kecerdasan emosional peserta didik untuk menggerakkan kemampuannya dalam menulis cerpen.. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, penulis memperkenalkan suatu metode yang diberi nama EGP 

(Emosi, Gerak, Perevisian). Menulis cerpen dengan metode EGP diharapkan dapat mengatasi 

masalah siswa dalam menulis cerpen bertolak dari peristiwa yang pernah dialami. Metode ini 

memanfaatkan kecerdasan emosional siswa sebagai motor penggerak dalam menulis cerpen. Jika 

emosional siswa terpancing, siswa langsung menulis cerpen hingga selesai. Kegiatan menulis ini 

dilakukan untuk mempertahankan apa yang telah dilihat, dirasa, dan didengar siswa agar tidak 

menghilang di dalam pikirannya disebabkan aktivitas lain yang dilakukan siswa. Pada tahap akhir 

metode ini, siswa melakukan perevisian dari hasil tulisannya tadi. 

 

Pemaparan di atas sejalan dengan pendapat Garden, (1983) bahwa terdapat lima pokok utama dari 

kecerdasan emosional seseorang, yakni mampu menyadari dan mengelola emosi diri sendiri, 
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memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain, mampu merespon dan bernegosiasi dengan orang lain 

secara emosional, serta dapat menggunakan emosi sebagai alat untuk motivasi diri 

 

Hasil Belajar 

1.  Pengertian  Hasil Belajar 

Kemampuan yang dimiliki peserta didik berbeda-beda setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Menurut Bloom (2013:6) hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Kemampuan kognitif terdiri dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, menguraikan, merencanakan 

dan menilai. Kemampuan afektif terdiri dari sikap menerima, memberi respon, menilai, 

mengorganisasikan dan karakterisasi. Sedangkan kemampuan psikomotorik meliputi intiatory, 

prerountie, dan rountinized. 

 

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran adalah hasil belajar. Hasil belajar 

digunakan untuk mengetahui sebatas mana  peserta didik dapat memahami serta mengerti materi 

tersebut. Menurut Hamalik (2004:49): mendefinisikan hasil belajar adalah tingka tpenguasaan yang 

dicapai oleh pelajar dalam mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang 

ditetapkan. 

 

Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas, dapat penulis simpulkan bahwa hasil belajar adalah suatu 

hasil yang diperoleh peserta didik setelah dia melakukan kegiatan belajar dan pembelajaran serta 

bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang dengan melibatkan aspek kognitif, afektif, 

maupun psikomotor, yang dinyatakan dalam simbol huruf maupun kalimat. 

 

2. Tujuan Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (2005) mengutarakan tujuan hasil belajar sebagai berikut. Pertama, 

mendeskripsikan kecakapan belajar peserta didik sehingga dapat diketahui kelebihan dan 

kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Dengan 

pendeskripsian kecakapan tersebut dapat diketahui pula posisi kemampuan peserta didik 

dibandingkan dengan peserta didik lainnya. Kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidkan dan 

pengajaran di sekolah yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku peserta didik 

ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Ketiga, menentukan tindak lanjut hasil penilaian yakni 

melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta sistem 

pelaksanaannya. Keempat, memberikan pertanggung jawaban “accountability” dari pihak sekolah 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Adapun  tempat  dilakukan  penelitian  tindakan  kelas  (PTK)  ini   adalah di MTsN  1 Kota Padang. 

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas IX.4  Kota Padang yang berjumlah 33 

orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 17 orang perempuan  

 

Penelitian ini penulis lakukan pada Tahun Pelajaran 2019/2020, yaitu selama 4 bulan mulai bulan 

Agustus sampai dengan November  2019.  Penelitian ini menggunakan metode Emosional, Gerak 

Cepat, Perevisian (EGP)  untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia kompetensi dasar mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek 

yang dibaca atau didengar  Kelas IX.4 semester ganjil MTsN 1  Kota Padang Tahun Pelajaran 

2019/2020. 
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Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2011:15) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai 

lawannya eksperimen) di mana penulis adalah sebagai instrumen kunci (key instrument). 

 

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian tindakan 

kelas (PTK) memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran apabila diimplementasikan dengan baik dan benar. 

 

Penelitian Tindakan Kelas tujuannya untuk memperdalam pemahaman dan memperbaiki tindakan 

dalam proses belajar mengajar. Rangkaian kegiatan terdiri dari: Perencanaan, Pelaksanaan, 

Pengamatan dan refleksi. 

 

Alur dalam penelitian ini dilakukan dua siklus untuk melihat peningkatan hasil belajar peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia Model siklus ini mempunyai empat tahapan, yaitu: 

1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) pengamatan, dan 4) refleksi. Dalam satu siklus terdapat dua kali 

pertemuan.Setiap akhir siklus dilakukan tes akhir tindakan. 

Menurut Kunandar (2011:281), prosedur penelitian dalam penelitian tindakan kelas (PTK) terdiri 

dari: 1) perencanaan (planning); 2) pelaksanaan (acting); 3) pengamatan (observation); dan 4) 

refleksi (reflection). 

 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data proses dan hasil. Teknik pengumpulan data 

proses menggunakan wawancara dan catatan selama proses pembelajaran berlangsung, sementara itu, 

untuk teknik pengumpulan hasil belajar yang berupa skor digunakan teknik tes performansi menulis 

cerpen, setelah diterapkannya metode EGP 

 

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas ini meliputi: lembaran observasi, 

lembaran tes, dan  dokumentasi. Analisis data proses dalam penelitian ini menggunakan analisis data 

kualitatif model Flow. Model ini terdiri atas 3 (tiga) komponen yang dilakukan secara berurutan yaitu 

kegiatan reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. Analisis data hasil belajar yang berupa 

skor dilakukan   dengan   statistik   sederhana   meliputi   rata-rata   kelas   dan   persentase 

keberhasilan  yang  diperoleh  siswa  yang  menggambarkan  peningkatan  hasil pembelajaran dengan 

memperhatikan rubrik penilaian penulisan cerpen yang meliputi empat aspek yaitu (1) tema, (2) alur, 

(3) karakter, dan (4) latar. Indikator  keberhasilan  tindakan  terhadap  kemampuan  menulis  cerpen  

siswa kelas IX.4 MTsN 1 Kota Padang adalah apabila lebih dari 60% siswa dapat menulis cerpen 

bertolak dari peristiwa yang dialaminya. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian Prasiklus 

Pada kegiatan prasiklus ini siswa diminta menulis sebuah cerpen berdasarkan pengalaman yang 

pernah dialami. Dari 33 orang siswa, hanya delapan orang yang mampu menulis cerpen sesuai dengan 

aspek yang dinilai artinya hanya 24 % yang dinyatakan tuntas dalam penilaian pada kegiatan 

prasiklus. 

 

Berdasarkan data prasiklus, hanya delapan orang siswa yang mampu menulis teks cerpen berdasarkan 

empat aspek yang dinilai, sementara 25 orang siswa belum mampu menulis dan menyelesaikan tugas 

dengan baik. Delapan orang siswa tersebut memperoleh skor 60, sementara 25 lainnya memperoleh 

skor dibawash 60. Artinya siswa yang memperoleh skor 60 dianggap telah bisa menulis teks cerpen 

berdasarkan kategori penilaian, sementara 25 orang siswa lainnya masih perlu diberi tindakan. 
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Hasil Penelitian Siklus 1  

Pada siklus I ini, siswa meresapi apa yang telah diilustrasikan kepada mereka. Setelah siswa 

mendengarkan ilustrasi tersebut, siswa dibimbing untuk mengaitkan ilustrasi dengan peristiwa nyata 

yang pernah dialami dalam keluarganya. Jika siswa telah dapat mengaitkan ilustrasi dengan peristiwa 

nyata yang dialaminya, siswa menulis langsung apa yang dirasakan dan dialaminya dalam bentuk 

cerpen. Peningkatan proses pembelajaran setelah dilaksanakan tindakan ini  cukup baik. Pertama, 

pada aspek minat siswa menjadi meningkat dalam menulis cerpen.  Hal ini terbukti dengan teks 

cerpen yang dibuat oleh 18 orang siswa menjadi lebih baik dibanding pada saat prasiklus yang hanya 

8 orang (dari 24% menjadi 51%). Kedua, aspek perhatian siswa juga meningkat setelah tindakan 

dilaksanakan yaitu dari 8 orang menjadi  18  orang  atau  dari  24%  menjadi  51%.  Ketiga,  

keaktifan  siswa  dari  segi bertanya juga meningkat yakni 18 orang siswa atau 51% yang rajin 

bertanya demi kesempurnaan cerpen. Hal ini meningkat dibanding pada saat prasiklus yang hanya 8 

(24%) orang siswa yang bertanya. Namun, untuk keaktifan dalam mempublikasikan hasil cerpennya 

terjadi peningkatan dari kegiatan prasiklus yakni hanya 8 orang atau 24%. 

 

Dari hasil nilai siklus 1 terlihat satu orang peserta didik memperoleh skor 82, dua orang memperoleh 

skor 78, satu orang memperoleh skor 76, dua orang memperoleh skor 74, tiga orang memperoleh skor 

68, dan tujuh orang memperoleh skor 64, dan dua orang memperoleh skor 62. Sisanya memperoleh 

skor di bawah 60. Berdasarkan skor perolehan di tas, maka hanya 51 persen siswa yang memperoleh 

skor di atas 60 atau dinyatakan bisa menulis cerpen berdasarkan empat aspek penilaian. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus I dengan menggunakan metode EGP terlihat bahwa  terjadi 

peningkatan hasil belajar peserta didik, untuk skor penilaian empat aspek menulis cerpen dari 33 

orang peserta didik  sudah mulai tuntas sebanyak 18 orang (51%), sedangkan pada kondisi awal dari 

33 orang hanya  8 orang peserta didik  yang tuntas (24%), sedangkan peserta didik   yang tidak tuntas 

sebanyak 25 orang (66%).  Jika dilihat dari hasil belajar juga sesudah meningkat, namun masih perlu 

perbaikan ke siklus II. 

 

Hasil Penelitian Siklus II 

Pada siklus II, penulis menggunakan media video untuk lebih meningkatkan kegiatan atau proses 

pembelajaran agar siswa menjadi lebih berminat, lebih memperhatikan dan lebih aktif dari siklus I. 

Hasil dari penggunaan media video ini dapat meningkatkan proses pembelajaran menulis cerpen 

yang bertolak dari peristiwa yang pernah dialami siswa. Peningkatan proses terjadi pada minat yang 

pada siklus I berjumlah 18 orang menjadi 23 orang atau 70%. Pada aspek perhatian, juga terjadi 

peningkatan yang sebelumnya 16 orang menjadi 28 orang atau 84%. Aspek keaktifan juga terjadi 

peningkatan dibanding dari proses siklus I, yakni keaktifan bertanya meningkat menjadi 25 orang 

atau 75%. Pada aspek publikasi cerpen di depan kelas terjadi peningkatan dari siklus I sebanyak 18 

orang menjadi 23 orang atau 70%. 

 

Berdasarkan kriteria keberhasilan penelitian yang telah diungkapkan pada bagian metode  

penelitian,  maka  penelitian  tindakan  kelas  ini  telah  mencapai  target  yang diharapkan,  yaitu  

lebih  dari  65%  siswa  sudah  dapat  menulis  cerpen  bertolak  dari peristiwa yang pernah 

dialaminya. Artinya siswa yang memperoleh nilai lebih dari 60 sudah lebih dari 50 persen.  

 

Pada tahap ini akan dikaji apa yang telah terlaksana dengan baik maupun yang masih kurang baik 

dalam proses belajar mengajar dengan penerapan metode EGP. Dari data-data yang telah diperoleh 

dapat diuraikan. Pertama, Selama proses belajar mengajar guru telah melaksanakan semua 

pembelajaran dengan baik. Meskipun ada beberapa aspek yang belum sempurna, tetapi persentase 
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pelaksanaannya untuk masing-masing aspek cukup besar. Kedua, berdasarkan data hasil pengamatan 

diketahui bahwa peserta didik  aktif selama proses belajar berlangsung. Ketiga, kekurangan pada 

siklus-siklus sebelumnya sudah mengalami perbaikan dan peningkatan sehingga menjadi lebih baik. 

Keempat, hasil belajar peseta didik  pada siklus II mencapai ketuntasan. 

 

Pembahasan 

Pembahasan Tindakan Siklus I 

Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode EGP memiliki dampak positif dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman 

peserta didik terhadap materi yang disampaikan guru. Ketuntasan belajar pada siklus I yaitu secara 

klasikal mencapai 51 persen dari 33 orang peserta didik  yang memperoleh skor diatas 60. Sementara 

itu, sebanyak 18 orang, peserta didik tidak tuntas atau  49 % masih memperolh skor dibawah 60 atau  

15 orang pada siklus I ini dari 33 orang peserta didik dinyatakan tidak tuntas. 

 

Pembahasan Tindakan Siklus II 

Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode EGP memiliki dampak positif dalam 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman 

peserta didik  terhadap materi yang disampaikan guru ketuntasan belajar pada siklus II yaitu secara 

klasikal ketuntasan peserta didik dalam menulis teks cerpen dari 33 orang peserta didik  yang sudah 

tuntas adalah sebanyak  23  atau 70 % dan yang tidak tuntas 8 orang  atau 30 %.  

 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan. Pertama, metode latihan terbimbing dalam  

pembelajaran  menulis  cerpen  ternyata  sangat  baik  diterapkan  dalam  PBM. Terlihat dalam 

aktivitas siswa selama PBM berlangsung. Aktivitas siswa tersebut terdiri atas perhatian siswa 

terhadap berbagai aktifitas PBM, keaktifan siswa dalam diskusi kelompok, keaktifan  siswa dalam  

bertanya dan  mengemukakan  pendapat,  keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan, dan rasa 

senang siswa dalam PBM. Dengan demikian, berdampak positif pada peningkatan kemampuan 

menulis cerpen. Kedua, metode latihan terbimbing dapat meningkatakan sikap dan perilaku positif 

siswa dalam PBM serta prestasi siswa dibidang menulis cerpen. Ketiga, metode latihan terbimbing 

dapat meningkatkan kemampuan menulis cerpen siswa kelas IX.4 MTsN 1 Kota Padang. Keempat, 

setelah dilakukan pengujian,  ternyata  peningkatan hasil belajar  menulis cerpen siswa kelas IX.4 

MTsN 1 Kota  Padang adalah signifikan. Hal ini berarti bahwa metode apapun yang digunakan dalam 

pembelajaran di kelas memungkinkan guru lebih memiliki kreativitas dan inovasi untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 

 

Metode EGP baik digunakan karena (1) pembelajaran lebih menyenangkan bagi siswa dan guru, (2) 

siswa lebih aktif dan kreatif, (3) emosional siswa lebih tergali, (4) mengurangi  hal-hal  yang  bersifat  

verbalistik  dan  abstrak,  (5)  menimbulkan  respon positif dari siswa yang lamban atau kurang 

cakap, dan   (6) guru lebih dimudahkan dengan pemilihan bahan ajar  seperti video dan ilustrasi yang 

dekat dengan kehidupan siswa. 

 

Walaupun metode EGP baik digunakan, namun ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. 

Kelemahan tersebut adalah (1) tidak semua siswa memiliki kesiapan mental untuk mengungkapkan 

ide yang sesuai dengan ilustrasi yang diberikan guru, (2) tidak semua guru bersedia mengenali minat 

dan emosional siswa, dan (3) tidak ada interaksi antar siswa karena siswa disibukkan untuk menulis 

cerpen. 
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Saran 

Hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses belajar mengajar bahasa 

Indonesia lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang optimal bagi peserta didik , maka 

disampaikan saran sebagai berikut: Untuk melaksanakan pembelajaran dengan Metode EGP  

memerlukan persiapan yang cukup matang, sehingga proses belajar mengajar diperoleh hasil yang 

optimal. Dalam rangka meningkatkan hasil belajar peserta didik, guru hendaknya lebih sering 

mengajar dengan menggunakan metode EGP, walau dalam taraf yang sederhana, sehingga peserta 

didik berhasil atau menuliskan kejadian dan polemik serta masalah-masalah yang dihadapinya dalam 

sebuah cerpen. Berdasarkan simpulan di atas, disarankan kepada guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia tingkat MTs/SMP, agar dalam pembelajaran menulis cerpen bisa bertolak dari peristiwa 

yang dialami dengan menggunakan metode EGP karena telah terbukti dapat meningkatkan proses dan 

hasil kemampuan siswa dalam menulis cerpen bertolak dari peristiwa yang pernah dialami 
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INCREASING STUDENT ACTIVITY AND LEARNING OUTCOMES IN 
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MATA PELAJARAN SEJARAH MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 

COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION  
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Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

 

 

ABSTRACT 

The objectives of this study are as follows: To determine the application of the Cooperative Integrated Reading 

and Composition learning model in increasing the learning activities of students in history subject class XI IPS 

2 SMA Negeri 1 Tabukan Utara; To find out the application of the Cooperative Integrated Reading and 

Composition learning model in improving student learning outcomes in history subjects for class XI IPS 2 SMA 

Negeri 1 Tabukan Utara. The results of the study can be concluded that: The use of the Cooperative Integrated 

Reading and Composition learning model can increase the learning activities of class XI IPS 2 students at SMA 

Negeri 1 Tabukan Utara. The results of increasing learning activities can be seen from each cycle, namely in 

the first cycle the percentage of student learning activities is 72% in the good category while in the second cycle 

it increases to 88% in the very good category. The use of the Cooperative Integrated Reading and Composition 

learning model can improve student learning outcomes obtained from the evaluation test scores of each cycle, 

namely in the first cycle the average score of students is 65.63 while in the second cycle it increases to 76. 

Classical completeness in the first cycle by 57.5% and in the second cycle increased to 85%.  

Key Word: Cooperative Integrated Reading and Composition, Activities, Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut: Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa mata pelajaran  sejarah  

kelas  XI  IPS  2  SMA  Negeri  1  Tabukan Utara; Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran  sejarah  kelas  XI  IPS  2  SMA  Negeri  1  Tabukan Utara . Hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa: Penggunaan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas XI IPS 2 di SMA Negeri 1 Tabukan Utara. Hasil peningkatan 

aktivitas belajar dapat dilihat dari masing-masing siklus yaitu pada siklus I presentase aktivitas belajar siswa 

sebesar 72% dalam kategori baik sedangkan pada siklus II naik menjadi 88% dalam kategori baik sekali. 

Penggunaan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa yang diperoleh dari nilai tes evaluasi dari masing-masing siklus yaitu pada siklus I nilai rata-rata 

siswa sebesar 65,63 sedangkan pada siklus II naik menjadi 76. Ketuntasan klasikal pada siklus I sebesar 

57,5% dan pada siklus II mengalami kenaikan menjadi 85%.  

Kata Kunci: Cooperative Integrated Reading and Composition,  Aktivitas, Hasil Belajar 

 

 

 



 ISSN : 2527-4988 

 

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

  

Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan mencakup segala sesuatu 

yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan, 

kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian bahkan persepsi manusia (Anni, 2006:2). 

 

Salah satu yang mempengaruhi dalam proses belajar mengajar adalah guru yang merupakan faktor 

eksternal sebagai penunjang pencapaian hasil belajar yang optimal.  Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  

adalah  kreativitas  guru  dalam  proses belajar mengajar. Dari segi proses, guru dikatakan berhasil 

apabila mampu melibatkan sebagian besar peserta didik secara aktif, baik, fisik mental maupun 

sosial dalam proses pembelajaran. Di samping itu, dari segi gairah dan semangat mengajarnya,  serta 

adanya  rasa percaya  diri.  Sedangkan dari segi hasil,  guru dikatakan berhasil apabila 

pembelajaran yang diberikannya mampu mengubah perilaku sebagian besar peserta didik ke arah 

penguasaan kompetensi dasar yang lebih baik. 

 

Cara mengajar guru sejarah dapat memberi manfaat yang besar sekali dalam menyebabkan  atau  

mengatasi  kekurangan  dalam  proses pembelajaran  sejarah. Guru yang kreatif, selalu mencari 

cara bagaimana agar proses belajar mengajar mencapai  hasil  sesuai  dengan  tujuan  serta  

berupaya  menyesuaikan  pola-pola tingkah lakunya dalam mengajar. Tuntutan pencapaian tujuan 

dengan mengembangkan  faktor  situasi kondisi belajar  siswa.  Adanya  metode pembelajaran  

yang  demikian  memungkinkan  guru  yang  bersangkutan menemukan bentuk-bentuk mengajar 

yang sesuai, terutama dalam memberikan bimbingan,  yang  merangsang  dorongan  dan  arahan  

agar  siswa  dapat  belajar secara efektif. 

 

Selama ini, guru lebih banyak mengejar target yang berorientasi pada nilai ujian  akhir,  dengan  

menggunakan  model konvensional yang  monoton. Proses pembelajaran dikejar dan diarahkan 

supaya siswa bisa mengejar target nilai, sehingga siswa terus dipacu untuk belajar ekstra. Akhirnya, 

aktivitas guru lebih dominan daripada siswa, sehingga seringkali dalam proses pembelajaran, siswa 

hanya  menghafal  ilmu  pengetahuan  yang  disampaikan  guru,  bukan memahaminya. Proses 

belajar mengajar menjadi sesuatu yang membosankan dan tak menyenangkan. 

 

Hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung 

alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru 

ke siswa. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. Dalam hal ini, siswa perlu 

mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, dalam status apa mereka, dan bagaimana 

mencapainya. Masalah inilah yang perlu untuk diperbaiki. Perbaikan proses pembelajaran yang 

selama ini telah berlangsung adalah dengan mengubah metode mengajar yang konvensional dengan 

model-model pembelajaran inovatif dan kreatif. 

 

Dalam pembelajaran sejarah lebih diarahkan kepada kegiatan yang mendorong siswa belajar aktif 

baik secara fisik, sosial maupun psikis dalam memahami konsep. Oleh karena itu, pembelajaran 

sejarah hendaknya guru menggunakan  model  pembelajaran  yang  dapat  merangsang  aktivitas  

siswa, melalui aktivitas yang dilakukan oleh siswa diharapkan dapat menimbulkan rasa senang dan 

antusias dalam belajar. Dengan adanya  pembelajaran sejarah tersebut, maka pemahaman konsep 

sejarah semakin meningkat. Namun, halnya tidak demikian dalam kenyataannya dapat tercapai di 

SMA Negeri 1 Tabukan Utara khususnya kelas XI IPS 2. 

 

Menurut data yang ada, hasil belajar siswa kelas XI IPS 2 di SMA Negeri 1 Tabukan Utara pada 

mata pelajaran sejarah yang diujikan dalam ulangan harian masih rendah. Hasil belajar sejarah sangat 
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sulit untuk memperoleh nilai rata-rata lebih dari KKM, yaitu 75. Lebih dari 50% siswa kelas XI IPS 

2 mengikuti remedial untuk ulangan harian. Berdasarkan data yang ada dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar siswa kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Tabukan Utara masih rendah (wawancara dengan 

Pridjaji, Februari:2019). 

 

Menurut informasi, guru sudah menggunakan metode pembelajaran inquiry dan diskusi kelompok, 

namun banyak siswa yang masih pasif dan merasa bosan ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Pelajaran dimulai dengan memberikan pre test atau  apersepsi secara  lisan  kemudian  menjelaskan  

materi dilanjutkan dengan metode inquiry, namun selama dua jam pelajaran berlangsung tidak ada 

siswa yang bertanya, padahal guru sudah memberikan kesempatan kepada siswa. untuk  bertanya.  

Pembelajaran  diakhiri  dengan  refleksi  secara  lisan  dengan bertanya tentang materi yang telah 

disampaikan. Namun, hanya beberapa siswa yang bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

guru. Selain itu, sekolah juga sudah menyediakan  fasilitas seperti perpustakaan,  wifi  area dan  

media  LCD, namun hasil belajar yang diperoleh siswa masih banyak yang di bawah nilai 75 yaitu 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) mata pelajaran sejarah (wawancara dengan Pridjaji, 

Februari:2019). 

 

Salah satu sebab yang mengakibatkan aktivitas belajar siswa di kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 

Tabukan Utara rendah adalah pembelajaran yang berpusat kepada guru (Teacher Center). Karena 

proses pembelajaran yang berpusat kepada guru, maka kegiatan pembelajaran di kelas lebih banyak 

didominasi oleh guru. Siswa kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Tabukan Utara tidak berusaha untuk 

mencatat kembali apa yang telah disampaikan oleh guru  di kelas. Di dalam kelas siswa  hanya 

mendengarkan penjelasan materi dan meminta power point dari guru. Minat baca siswa di kelas XI 

IPS 2 SMA Negeri 1 Megelang juga rendah, guru dengan sengaja tidak mewajibkan siswa 

membeli LKS atau buku paket mata pelajaran sejarah agar siswa dapat secara aktif mencari sumber 

belajar sendiri. Ketika ada kesempatan untuk pergi ke perpusatakaan, siswa bukannya membaca 

buku yang berkaitan dengan mata pelajaran sejarah, tetapi membaca buku lain seperti novel, surat 

kabar, dan komik. 

 

Oleh karena  itu,  perlu  adanya  model  pembelajaran  inovatif  yang  dapat berpengaruh dalam 

penguasaan materi, dan dapat berpengaruh pada keaktifan sswa serta memberikan iklim yang 

kondusif dalam perkembangan daya nalar dan kreativitas siswa. Meskipun dalam model ini siswa 

lebih aktif, namun guru tetap mengawasi kelas untuk memberikan semangat, dorongan belajar dan 

memberikan bimbingan secara individu atau kelompok. Proses pembelajaran akan berlangsung 

menarik dan tidak membosankan sehingga siswa lebih termotivasi dalam belajar. Penerapan model 

pembelajaran tersebut juga akan membuat siswa lebih aktif dan konsentrasi mereka lebih fokus pada 

pelajaran. 

 

Guru perlu  menerapkan  beberapa  model  pembelajaran  agar  murid  tidak jenuh dengan mata 

pelajaran sejarah. Di samping itu, guru harus dapat membangkitkan aktivitas dan meningkatkan 

pemahaman siswa dengan cara membaca dan menulis. Indikator yang nampak yaitu kurangnya 

minat membaca dan keaktifan siswa terhadap penyampaian materi sejarah, maka peneliti mencoba 

menggunakan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) pada 

proses pembelajaran sejarah di kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Tabukan Utara. Pembelajaran 

kooperatif dengan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition  

memberi kesempatan siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang lain serta 

mengoptimalkan partisipasi siswa. 
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Dengan adanya penerapan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

yang diterapkan pada materi ajar memungkinkan terwujudnya ide dari siswa mengenai perubahan 

dan upaya peningkatan secara terus-menerus  dan  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  lingkungan  

masyarakat  dimana sekolah itu berada. Model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition menjadikan siswa lebih bersemangat dalam belajar, lebih berkonsentrasi pada materi 

membuat daya pikir siswa lebih berkembang, suasana belajar nyaman, siswa lebih dapat memahami 

materi pelajaran, siswa lebih berani mengemukakan pendapat dan membuat siswa lebih aktif 

membaca. Model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition ini perlu 

diterapkan dalam dunia pendidikan, agar bisa kondusif dengan proses pendewasaan dan 

pengembangan bagi siswa. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang diteliti, 

dirumuskan sebagai berikut: Apakah dengan penerapan model pembelajaran   Cooperative  

Integrated Reading and Composition (CIRC) dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata 

pelajaran sejarah kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Tabukan Utara tahun pelajaran 2018/2019? Apakah 

dengan  penerapan  model  pembelajaran  Cooperative  Integrated Reading and Composition 

(CIRC)  dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kelas XI IPS 2 SMA 

Negeri 1 Tabukan Utara pada tahun pelajaran 2018/2019? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai 

berikut: Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa mata  pelajaran  sejarah  kelas  XI  IPS  2  

SMA  Negeri  1  Tabukan Utara  tahun pelajaran 2018/2019. Untuk mengetahui penerapan model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran  sejarah  kelas  XI  IPS  2  SMA  Negeri  1  Tabukan Utara. 

 

Batasan Istilah 

Aktivitas Belajar 

Aktivitas merupakan prinsip yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Aktivitas harus 

dilakukan oleh siswa sebagai usaha untuk meningkatkan hasil belajar. Belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 

2010:2). Jadi, kesimpulannya bahwa aktivitas belajar adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam 

proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai tujuan belajar. Aktivitas yang 

dimaksudkan di sini penekanannya adalah pada siswa, sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran terciptalah situasi belajar aktif. 

 

Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktifitas 

belajar (Anni, 2006:5). Menurut Bloom (dalam Suprijono, 2009:6-7) hasil belajar mencakup  

kemampuan  kognitif,  afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah knowledge (pengetahuan, 

ingatan), comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh),  application 

(menerapkan),  analysis  (menguraikan,  menentukan  hubungan),  synthesis (mengorganisasi, 

merencanakan, membentuk bangunan baru), dan evaluation (menilai). 
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Domain afektif adalah receiving (sikap menerima), responding (memberikan respon), valuing (nilai), 

organization (organisasi), characterization (karakteriasi). Domain psikomotor meliputi initiatory, 

pre- routine, dan routinized. Hasil belajar di sini adalah hasil tes belajar pada mata pelajaran sejarah 

siswa kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Tabukan Utara. 

 

Mata Pelajaran Sejarah 

Pembelajaran adalah proses yang diselenggarakan oleh guru untuk membelajarkan siswa dalam 

belajar, bagaimana belajar memperoleh dan memproses pengetahuan, ketrampilan dan sikap 

(Dimyati, 2006:157). Kata sejarah berasal dari “Syajarah” yakni berasal dari bahasa Arab yang 

berarti pohon. Kata ini masuk ke Indonesia sesudah terjadi akulturasi antara kebudayaan Indonesia 

dengan kebudayaan Islam. Selain itu, kata sejarah juga berasal dari bahasa Inggris yakni history 

yang artinya masa lampau umat manusia (Tamburaka, 2002:2). 

 

Sejarah  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  salah  satunya  dalam dunia pendidikan, sejarah di 

sini siswa diajarkan untuk mengingatkan sejarah bangsanya dan perjuangan para pejuang untuk 

dijadikan acuan agar tercipta kehidupan yang lebih baik. Pembelajaran sejarah merupakan proses 

penyampaian  materi  untuk  siswa  mengenai  peristiwa-peristiwa,  perubahan atau kejadian yang 

berubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya. 

 

Model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

Menurut Joyce (dalam Trianto, 2007:5), model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu 

pola yang digunakan sebagi pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran 

dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya 

buku-buku, film dokumenter, kurikulum dan lain-lain. Selanjutnya, Joyce (dalam Trianto, 2007:5) 

menyatakan bahwa setiap model pembelajaran mengarahkan kita ke dalam mendesain pembelajaran 

untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai. 

 

Model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) merupakan salah satu model 

pembelajaran  kooperatif.  Model  Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) adalah 

sebuah model yang menuntut siswa mampu berpikir dalam menghadapi suatu permasalahan dan 

siswa diminta untuk aktif mengemukakan pendapatnya. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Aktivitas Belajar 

Pengertian Aktivitas Belajar 

Aktivitas merupakan prinsip yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Aktivitas harus 

dilakukan oleh siswa sebagai usaha untuk meningkatkan hasil belajar. Menurut Slameto (2010:2), 

belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. 

 

Secara  sederhana  dapat  diambil  pemahaman  tentang  hakikat  dari aktivitas belajar adalah suatu 

perubahan yang terjadi dalam diri individu. Jadi, kesimpulannya bahwa aktivitas belajar adalah 

segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi  (guru  dan  siswa)  dalam  rangka  mencapai  

tujuan belajar. Aktivitas yang dimaksudkan di sini penekanannya adalah pada siswa, sebab dengan 

adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran terciptalah situasi belajar aktif. Pada umumnya 

aktivitas belajar terjadi di dalam kelas. Banyak aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa di 

sekolah, baik aktivitas jasmani maupun rohani.  
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Menurut Paul D. Dierich (dalam Hamalik, 2003:90), aktivitas belajar dibedakan dalam 8 

kelompok, yaitu: Kegiatan-kegiatan visual: membaca, melihat gambar-gambar, mengamati 

eksperimen, demonstrasi, pameran, mengamati orang lain bekerja, atau bermain. Kegiatan-kegiatan 

lisan: mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan 

pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, berwawancara, diskusi. Kegiatan-kegiatan 

mendengarkan: mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, 

mendengarkan suatu permainan instrumen musik, mendengarkan siaran radio. Kegiatan-kegiatan 

menulis: menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan copy, membuat sketsa, 

atau rangkuman, mengerjakan tes, mengisi angket. Kegiatan-kegiatan menggambar: menggambar, 

membuat grafik, diagram, peta, pola. Kegiatan-kegiatan metrik: melakukan percobaan,  memilih   

alat-alat, melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan (simulasi), menari, 

berkebun. Kegiatan-kegiatan  mental:  merenungkan,  mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis faktor-faktor, menemukan hubungan-hubungan, membuat kepastian. Kegiatan-kegiatan 

emosional: minat, membedakan, berani, tenang. 

 

Manfaat Aktivitas Belajar 

Alasan mengapa aktivitas belajar perlu untuk ditingkatkan adalah karena pemberdayaan aktivitas 

dalam proses pembelajaran akan memberikan banyak manfaat (Hamalik, 2003:91), antara lain: 

Siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri. b.   Berbuat sendiri akan 

mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa. Memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan 

para siswa yang pada gilirannya dapat memperlancar kerja kelompok. Siswa belajar dan bekerja 

berdasarkan minat dan kemampuan sendiri, sehingga  sangat  bermanfaat dalam rangka  pelayanan  

perbedaan individual. Memupuk disiplin belajar dan suasana belajar yang demokratis dan 

kekeluargaan, musyawarah dan mufakat. Membina dan memupuk kerjasama antara sekolah dan 

masyarakat, dan hubungan antara guru dan orang tua siswa, yang bermanfaat dalam pendidikan 

siswa. Pembelajaran dan belajar dilaksanakan secara realistik dan konkrit, sehingga 

mengembangkan pemahaman dan berfikir kritis serta menghindarkan terjadinya verbalisme. 

Pembelajaran dan kegiatan belajar menjadi hidup sebagaimana halnya kehidupan dalam masyarakat 

yang penuh dinamika. 

 

Hasil Belajar 

Pengertian Belajar 

Pengertian belajar menurut beberapa ahli, antara lain menurut Travers, belajar adalah proses  

menghasilkan  penyesuaian  tingkah  laku.  Menurut Horald Spears,  belajar  adalah  mengamati,  

membaca,  meniru,  mencoba sesuatu, mendengar dan mengikuti arah tertentu. Menurut Geoch, 

belajar adalah perubahan performance sebagai hasil latihan. Sedangkan pengertian menurut 

Cronbach dan Morgan memiliki pengertian yang hampir sama yaitu, belajar adalah perubahan 

perilaku sebagai hasil dari pengalaman (dalam Agus Suprijono, 2011:2-3). 

 

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan  hidupnya.  Menurut 

Slameto  (2010:2),  belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. 
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Prinsip-prinsip Belajar 

Prinsip-prinsip belajar menurut Slameto terdapat empat (2010:27-28), yaitu yang pertama, 

berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar. Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan 

partisipasi aktif, meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan instruksional. Belajar 

harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi yang kuat pada siswa untuk mencapai tujuan 

instruksional. Belajar perlu lingkungan yang menantang dimana anak dapat mengembangkan 

kemampuan dan belajar dengan efektif. Belajar  perlu  ada  interaksi  siswa  dengan  lingkungannya.  

Kedua,  sesuai hakikat belajar. Belajar itu proses kontinyu, maka harus tahap demi tahap menurut 

perkembangannya. belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi dan discovery. Belajar 

adalah proses kontinguitas (hubungan antara pengertian yang satu dengan pengertian yang  lain)  

sehingga  mendapatkan pengertian yang diharapkan. Prinsip ketiga adalah sesuai materi/ bahan yang 

harus dipelajari. Belajar bersifat keseluruhan dan materi harus memiliki struktur, penyajian yang 

sederhana, sehingga siswa mudah menangkap pengertiannya. Belajar harus dapat  mengembangkan  

kemampuan  tertentu  sesuai  dengan  tujuan instruksional yang harus dicapainya. Prinsip keempat 

adalah syarat keberhasilan belajar. Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat 

belajar dengan tenang. Repetisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar pengertian/ 

ketrampilan/ sikap itu mendalam pada siswa. 

 

Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas 

belajar. Benyamin S. Bloom (dalam Suprijono, 2009:6-7) mengusulkan tiga taksonomi yang 

disebut ranah belajar, yaitu ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif 

berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan kemahiran intelektual. Mencakup: 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Ranah afektif, tujuan 

pembelajaran ini berhubungan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Kategori tujuan 

pembelajaran afektif adalah penerimaan, dan penanggapan. Ranah psikomotorik, tujuannya 

menunjukkan adanya kemampuan fisik seperti ketrampilan motorik dan syarat manipulasi objek dan 

koordinasi syaraf. Kategorinya: persepsi, kesiapan, penyesuaian, kreativitas. 

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Slameto (2010:54) terdiri dari dua faktor yaitu faktor dari dalam diri siswa (faktor 

intern) dan faktor dari luar diri siswa (faktor ekstern).  

 

Mata Pelajaran Sejarah 

Kata sejarah berasal dari “Syajarah” yakni berasal dari bahasa Arab yang berarti pohon. Kata 

ini masuk ke Indonesia sesudah terjadi akulturasi antara  kebudayaan  Indonesia  dengan  

kebudayaan  Islam.  Selain  itu,  kata sejarah  juga  berasal  dari  bahasa  Inggris  yakni  history  

yang  artinya  masa lampau umat manusia (Tamburaka, 2002:2). 

 

Sementara itu menurut Tamburaka (2002:2) mengatakan “sejarah adalah cerita perubahan-

perubahan, peristiwa-peristiwa atau kejadian masa lampau yang telah diberi tafsir atau alasan dan 

dikaitkan sehingga membentuk suatu pengertian yang lengkap”. 

 

Pengertian Pembelajaran Sejarah 

Pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti proses, cara, perbuatan mempelajari. Perbedaan 

esensial istilah ini dengan pengajaran adalah pada tindak ajar. Pada pengajaran guru mengajar, 

peserta didik belajar, sementara pada pembelajaran guru mengajar diartikan sebagai upaya guru 

mengorganisir lingkungan terjadinya pembelajaran. Guru mengajar dalam perspektif pembelajaran 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7  │   No.7 │   JULI 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         35 

  

adalah guru menyediakan fasilitas belajar bagi peserta didiknya untuk mempelajarinya. Jadi, subyek 

pembelajaran adalah peserta didik. Pembelajaran berpusat pada peserta didik dan pembelajaran 

adalah dialog interaktif.  Pembelajaran  merupakan  proses organik  dan  konstruktif,  bukan 

mekanis seperti halnya pengajaran (Suprijono, 2009:13). 

 

Moh. Yamin dalam Tamburaka (2002:15) mengatakan “sejarah ialah pengetahuan dengan umumnya 

yang berhubungan cerita bertarikh, tentang kejadian dalam masyarakat manusia yang telah lampau, 

sebagai susunan hasil penyelidikan  bahan  tulisan  atau  tanda-tanda  yang  lain.  Sejarah  adalah 

peristiwa atau kejadian masa lalu berdasarkan hasil penelitian yang ditulis atau disusun secara 

objektif dan sistematis untuk diambil pembelajaran atau hikmah dari kejadian tersebut. 

 

Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

Pengertian Model Pembelajaran 

Menurut Milles (dalam Suprijono, 2010:45), model adalah bentuk representasi akurat, sebagai 

proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak 

berdasarkan model itu. Hal itu merupakan interpretasi atas hasil observasi dan pengukuran diperoleh 

berdasarkan sistem. 

 

Perumusan model mempunyai tujuan (Suprijono, 2010:45), adalah sebagai  berikut:  (1)  

memberikan  gambaran  kerja  sistem  untuk  periode tertentu, dan di dalamnya secara implisit 

terdapat seperangkat aturan untuk melaksanakan  perubahan,  (2)  memberikan  gambaran  tentang  

fenomena tertentu  menurut  diferensiasi  waktu  atau  memproduksi  seperangkat  aturan yang 

bernilai bagi keteraturan sebuah sistem, (3) memproduk model yang mempresentasikan data dan 

format ringkas dengan kompleksitas rendah. 

 

Berkenaan dengan model pembelajaran, Bruce Joyce dan Marsha Weil (dalam Supriawan dan 

Surasega, 1990) mengetengahkan 4 (empat) kelompok model pembelajaran, yaitu: (1) model 

interaksi sosial, (2) model pengolahan informasi, (3) model personal-humanistik, dan (4) model 

modifikasi tingkah laku. Kendati demikian, seringkali penggunaan istilah model pembelajaran 

tersebut diidentikkan dengan strategi pembelajaran (Hamalik, 2011:4). 

 

Menurut Joyce (dalam Trianto, 2007:5), model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu 

pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di 

dalamnya buku-buku, film dokumenter, kurikulum dan lain-lain. Selanjutnya, Joyce (dalam Trianto, 

2007:5) menyatakan bahwa setiap model pembelajaran mengarahkan kita kedalam mendesain 

pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai. 

 

Model-Model Pembelajaran 

Istilah model pembelajaran meliputi pendekatan suatu model pembelajaran  yang  luas  dan  

menyeluruh.  Contohnya  pada  model pembelajaran berdasarkan masalah, kelompok-kelompok 

kecil siswa bekerja sama memecahkan suatu masalah yang telah disepakati oleh siswa dan guru. 

Ketika  guru  sedang  menerapkan  model  pembelajaran  tersebut,  seringkali siswa menggunakan 

bermacam-macam keterampilan, prosedur pemecahan masalah dan berpikir kristis. Model 

pembelajaran berdasarkan masalah dilandasi oleh teori belajar konstruktivis. Pada model ini 

pembelajaran dimulai dengan menyajikan kerjasama  di  antara  siswa-siswa.  Dalam  model  

pembelajaran  ini  guru memandu  siswa  menguraikan  rencana  pemecahan  masalah  menjadi 

tahap- tahap kegiatan, guru memberi contoh mengenai penggunaan keterampilan dan strategi yang 
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dibutuhkan supaya tugas-tugas tersebut dapat diselesaikan. Guru menciptakan suasana kelas yang 

fleksibel dan berorientasi pada upaya penyelidikan oleh siswa (Trianto, 2010:23). 

 

Pengertian  Model  Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

Pembelajaran kooperatif banyak sekali macamnya. Salah satunya adalah Cooperative Integrated 

Reading and Composition. Inti dari model ini adalah guru membagi siswa dalam beberapa 

kelompok yang terdiri dari 4 sampai   dengan 6 anak yang bersifat heterogen, guru memberikan 

wacana atau kliping sesuai topik  pembelajaran.  Tiap kelompok diminta  untuk  menemukan  ide 

pokok dari masing-masing  wacana atau kliping yang diberikan oleh guru. Setelah siswa-siswi 

saling berdiskusi salah satu anggota kelompok diminta mempresentasikan   atau   membacakan   

hasil   kerja   kelompoknya.   Guru membuat kesimpulan (Suprijono, 2010:130-131). 

 

Kerangka Berpikir 

Pembelajaran Sejarah yang disampaikan oleh guru di dalam kelas masih bersifat abstrak. Oleh 

karena itu, dibutuhkan kreativitas seorang guru dalam menyampaikan materi yang diajarkan. Dalam 

hal ini, pembelajaran sejarah disampaikan dalam model pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition. Dengan model pembelajaran ini siswa akan berusaha menggali informasi  

mengetahui materi  yang  tengah  dipelajarinya  dan  siswa  akan  lebih kreatif dalam menyampaikan 

pendapat mereka. Model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition adalah 

suatu model pembelajaran yang membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman dan sikap 

sesuai dengan kehidupan nyata sehingga dalam kerja bersama dapat menumbuhkan motivasi, hasil 

belajar yang lebih dan sikap saling menghargai diantara anggota kelompoknya. Model Cooperative 

Integrated Reading and Composition ini perlu diterapkan dalam dunia pendidikan, agar bisa 

kondusif dengan proses pendewasaan dan pengembangan bagi siswa. 

 

Hipotesis Tindakan 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau sub masalah yang 

diajukan oleh peneliti, yang dijabarkan dari landasan teori atau kajian teori yang masih harus diuji 

kebenaranya. Karena sifatnya masih sementara masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui data 

empirik yang terkumpul atau penelitian ilmiah. 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

 

Ho : Tidak ada peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran  

Cooperative  Integrated  Reading  and  Composition  pada mata pelajaran sejarah kelas XI IPS 

2 SMA Negeri 1 Tabukan Utara tahun pelajaran 2018/2019. 

Ha: Ada  peningkatan  aktivitas  dan  hasil  belajar  siswa  melalui  model pembelajaran  

Cooperative  Integrated  Reading  and  Composition  pada mata pelajaran sejarah kelas XI IPS 

2 SMA Negeri 1 Tabukan Utara tahun pelajaran 2018/2019. 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah siswa-siswa kelas IPS 2 pada SMA Negeri 1 Tabukan Utara tahun 

pelajaran 2018/2019. Dalam satu kelas terdapat 40 siswa terdiri dari 18 laki-laki dan 22 perempuan. 

Kelas XI IPS 2 dipilih dengan pertimbangan bahwa keaktifan siswa di kelas ini masih kurang dan 

memiliki prestasi belajar yang rendah, hal ini terlihat dari banyaknya siswa yang belum memenuhi 

KKM mata pelajaran sejarah sebesar 75. 
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Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Tabukan Utara yang berada di Jalan Kampung Likuang 

Kelurahan Kampung Likuang Kecamatan Tabukan Utara, yaitu di kelas XI IPS 2. Penetapan  lokasi  

ini  didasarkan  atas  pertimbangan  bahwa  SMA  Negeri  1 Tabukan Utara  merupakan SMA 

yang  dikembangkan  untuk  meningkatkan  prestasi akademik dan non akademik melalui 

peningkatan mutu dan sarana pembelajaran. Waktu penelitiannya adalah bulan Maret sampai dengan 

April 2019. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Menurut Joyce (dalam Trianto, 2007:5), model pembelajaran adalah suatu perencanaan   atau   suatu   

pola  yang  digunakan   sebagi   pedoman   dalam merencanakan pembelajaran dikelas atau 

pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di 

dalamnya buku-buku, film dokumenter, kurikulum dan lain-lain. Selanjutnya, Joyce (dalam 

Trianto, 2007:5)  menyatakan  bahwa  setiap  model  pembelajaran  mengarahkan  kita  ke dalam 

mendesain pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan 

pembelajaran tercapai. 

 

Terkadang dalam  pembelajaran  terjadi  kegagalan  komunikasi.  Artinya materi pelajaran atau 

pesan yang disampaikan guru tidak dapat diterima oleh siswa dengan optimal (Sanjaya, 

2011:162). Untuk itu agar pesan atau materi yang disampaikan oleh guru dapat diterima siswa 

dengan baik maka guru harus dapat menyususun strategi pembelajaran dengan memanfaatkan model 

pembelajaran, salah satunya dengan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC). 

 

Pembelajaran kooperatif  banyak  sekali macamnya.  Salah  satunya  adalah Cooperative Integrated 

Reading and Composition. Inti dari model ini adalah guru membagi siswa dalam beberapa 

kelompok yang terdiri dari 4 sampai dengan 6 anak yang bersifat heterogen, guru memberikan 

wacana atau kliping sesuai topik pembelajaran. Tiap kelompok diminta untuk menemukan ide pokok 

dari masing- masing wacana atau kliping yang diberikan oleh guru. Setelah siswa-siswi saling  

berdiskusi   salah   satu   anggota   kelompok   diminta   mempresentasikan   atau membacakan 

hasil kerja kelompoknya. Guru membuat kesimpulan (Suprijono, 2009:130-131). 

 

Adanya penerapan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition yang 

diterapkan pada materi ajar memungkinkan terwujudnya ide dari siswa mengenai perubahan dan 

upaya peningkatan secara terus-menerus dan sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan 

masyarakat dimana sekolah itu berada. Model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition menjadikan siswa lebih bersemangat dalam belajar, lebih berkonsentrasi pada materi 

membuat daya pikir siswa lebih berkembang, suasana belajar nyaman, siswa lebih dapat memahami 

materi pelajaran, siswa lebih berani mengemukakan pendapat dan membuat siswa lebih aktif. 

 

Penelitian yang dilakukan merupakan hasil kolaborasi antara peneliti dengan guru bidang studi 

sejarah. Tindakan kelas dilakukan dengan tahapan observasi terlebih dahulu, kemudian menyusun 

rencana tindakan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan   tindakan   kelas.   Hasil   penelitian   

dianalisis   untuk   mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran sehingga dapat 

menjadi acuan pembelajaran selanjutnya agar menjadi lebih baik. 

 

Berdasarkan data yang diperoleh sebelum pelaksanaan tindakan baik siklus I maupun siklus II 

diperoleh bahwa terdapat 27 siswa atau 67,5% berada dibawah nilai 75 yang berarti tidak tuntas. 
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Setelah dilaksanakan tindakan penelitian dapat diketahui bahwa penggunaan  model  pembelajaran  

Cooperative   Integrated Reading and Composition (CIRC) dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian dari masing-masing siklus. Penelitian  ini terdiri 

dari 2 siklus. Pada siklus I yang telah dilaksanakan diperoleh data bahwa hasil perhitungan aktivitas 

siswa selama pembelajaran menggunakan model pembelajaran  Cooperative Integrated  Reading  

and Composition  pada  siklus I diperoleh prosentase sebesar 72%, nilai tersebut kategori baik. 

 

Sedangkan dari data hasil tes, siswa yang tuntas adalah 23 anak, dengan siswa laki-laki yang tuntas 

adalah 13 anak, dan siswi perempuan yang tuntas adalah 10 anak. Sedangkan siswa yang tidak 

tuntas adalah 17 anak, terdiri dari siswa laki-laki yang tidak tuntas adalah 5 anak, dan siswi 

perempuan yang tidak tuntas adalah 12 anak. Diperoleh skor tertinggi yaitu 85, yang diperoleh oleh 

2 siswa laki-laki dan 1 siswi perempuan. Sedangkan skor terendah yaitu 35, yang diperoleh oleh 2 

siswi perempuan. 

 

Menurut Mulyasa (2009:254) standar pencapaian ketuntasan belajar sekurang-kurangnya 85% dari 

keseluruhan. Hasil belajar siklus I belum maksimal maka peneliti memutuskan untuk mengadakan 

siklus II, karena pada siklus I hasil yang diperoleh belum mencukupi standar yang telah ditentukan, 

jalannya diskusi juga masih tersendat, karena model diskusi ini adalah model yang masih baru 

baik bagi siswa maupun guru, masih banyak juga siswa yang kesulitan dalam memahami wacana 

dan mencari ide pokok wacana tersebut. Permasalahan  tersebut  disebabkan  karena  pemahaman 

siswa terhadap model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

masih kurang sehingga siswa berdiskusi sambil berbicara dengan kelompok lain. 

 

Pada siklus II, pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC)  semakin  meningkat yang dapat dilihat dari siswa yang semakin 

bersemangat mempelajari materi dan memahami isi dari wacana.  

 

Pelaksanaan tindakan siklus II juga sudah lebih lancar dibandingkan dengan siklus I, hal ini 

dikarenakan siswa sudah berpengalaman dalam   melaksanakan   diskusi   model   pembelajaran   

Cooperative   Integrated Reading and Composition (CIRC), walau pada awal diskusi masih ada 

siswa yang berbicara sendiri. Namun, jumlahnya relatif sedikit dibandingkan pada siklus II. Aktivitas 

siswa meningkat sebesar 88%, nilai tersebut dapat dikatakan bahwa aktivitas belajar siswa pada 

siklus II sudah baik sekali. 

 

Hasil belajar kognitif siswa pada siklus II mengalami  peningkatan yaitu siswa yang tuntas 

adalah 34 anak, dengan siswa laki-laki yang tuntas adalah 17 anak, dan siswi perempuan yang 

tuntas adalah 17 anak. Sedangkan siswa yang tidak tuntas adalah 6 anak, terdiri dari siswa laki-laki 

yang tidak tuntas adalah 1 anak,  dan  siswi  perempuan  yang  tidak  tuntas adalah  5  anak.  

Diperoleh  skor tertinggi yaitu 90, yang diperoleh oleh 1 siswa laki-laki. Sedangkan skor terendah 

yaitu 55, yang diperoleh oleh 2 siswi perempuan, dengan semangat yang tinggi dan perhatian 

dalam pembelajaran maka hasil yang dicapai menjadi baik dan pembelajaran dikatakan berhasil, 

karena 85% siswa sudah mencapai standar ketuntasan belajar minimal yaitu ≥ 75. 

 

Pelaksanaan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition sudah  berjalan  

sesuai yang  diharapkan,  siswa  mengikuti pelajaran dengan aktif, siswa juga terlihat belajar sambil 

berdiskusi, bahkan beberapa kelompok terlihat asyik dalam melakukan diskusi. Berdasarkan hasil 

yang telah dicapai selama pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition, hasil belajar dan aktivitas siswa mengalami 
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peningkatan, maka siklus II dihentikan. Mulai dari sebelum tindakan kelas dilakukan (pra siklus) 

hingga siklus II terjadi peningkatan hasil belajar. Keberhasilan penggunaan model pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition dalam meningkatkan aktivitas siswa dan 

meningkatkan hasil belajar siswa merupakan indikasi bahwa model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) sangat tepat digunakan dalam proses pembelajaran. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sesuai dengan teori yaitu penggunaan model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Penggunaan model pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas 

XI IPS 2 di SMA Negeri 1 Tabukan Utara pada tahun pelajaran 2018/2019.  

 

Hasil peningkatan aktivitas belajar dapat dilihat dari masing-masing siklus yaitu pada siklus I 

presentase aktivitas belajar siswa sebesar 72% dalam kategori baik sedangkan pada siklus II naik 

menjadi 88% dalam kategori baik sekali. Penggunaan model pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang diperoleh dari nilai tes 

evaluasi dari masing-masing siklus yaitu pada siklus I nilai rata-rata siswa sebesar 65,63 sedangkan 

pada siklus II naik menjadi 76. Ketuntasan klasikal pada siklus I sebesar 57,5% dan pada siklus II 

mengalami kenaikan menjadi 85%. 

 

Penerapan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dari siklus I hingga siklus II. Terdapat perbedaan frekuensi 

signifikan aktivitas siswa siklus I dan siklus II yang memang merupakan frekuensi yang nyata. 

 

Saran 

Mengingat model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition dapat 

mendorong siswa lebih aktif, sekolah dengan karakteristik yang relatif sama dapat menerapkan 

strategi pembelajaran serupa untuk meningkatkan partisipasi siswa secara lebih aktif. Tetapi model 

pembelajaran Cooperative  Integrated  Reading  and  Composition  ini  diterapkan  sesuai dengan  

karakteristik  sekolah,  berbeda  sekolah  berbeda  juga  hasil  yang didapat.  

 

Diharapkan guru selain memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan di sekolah juga dituntut 

kreativitasnya untuk menciptakan model pembelajaran sendiri atau mengembangkan model 

pembelajaran yang ada dengan melihat karakteristik sekolah dan kemampuan siswa.   

 

Guru diharapkan melakukan penelitian tindakan kelas dengan model pembelajaran inovatif. Model 

yang baru memang tidak mudah untuk dijalankan, karena itu untuk memperoleh hasil belajar yang 

optimal, para guru harus benar-benar dapat menerapkan model baru ini dengan semestinya.  

 

Hendaknya   keaktifan   siswa   dalam   berdiskusi   dan   tanya   jawab   lebih ditingkatkan lagi 

agar diskusi model pembelajaran  Cooperative Integrated Reading and Composition berjalan 

dengan baik.  
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INCREASING ACTIVITIES AND LEARNING OUTCOMES BIOLOGY 

OF BODY DEFENSE SYSTEM MATERIALS THROUGH THE 

APPLICATION OF QUANTUM TEACHING LEARNING MODEL IN 

CLASS XI IPS 2 CROSS INTEREST SMAN 14 BANDAR LAMPUNG 

 

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR BIOLOGI 

MATERI SISTEM PERTAHANAN TUBUH MELALUI PENERAPAN 

MODEL PEMBELAJARAN QUANTUM TEACHING PADA SISWA 

KELAS XI IPS 2 LINTAS MINAT SMAN 14 BANDAR LAMPUNG 
 

Minarni, S.Pd. M.Pd 

Guru SMAN 14 Bandar Lampung Provinsi Lampung 

 

ABSTRACT 

This research is a Classroom Action Research (CAR). The implementation of this classroom action research is 

carried out in two cycles where each cycle consists of four stages, namely: (1) planning, (2) implementing 

actions, (3) observing, and (4) reflecting. The subjects of this study were students of class XI Social Sciences 2 

Cross-interest SMAN 14 Bandar Lampung in the academic year 2012-12022, totaling 34 students. Data 

collection techniques are carried out at the end of the cycle using tests, observations, and documentation. The 

improvement of the learning process can be seen by the change towards improvement and increase in the act of 

learning, including increased activity and student learning outcomes in participating in learning. This can be 

seen from the increase in student activity showing the acquisition before the improvement was only 12 students 

or 35.29%, increased to 25 students or 73.53% in the first cycle, and 91.18% or 31 students in the second cycle. 

This is also supported by the increase in student learning outcomes from the average before the improvement of 

only 61.32 to 72.50 in the first cycle, and 78.53 in the second cycle, with a learning completeness level of 11 

students (32.35%). before the improvement, 70.59% or 24 students in the first cycle, 30 students or 88.24% in 

the second cycle. Based on the results of the study, it can be concluded that the Quantum Teaching learning 

model can improve the learning process, student activities and student learning outcomes in the material for the 

body defense system of students in class XI IPS 2 Cross Interests at SMAN 14 Bandar Lampung. 

Key Word: Student Activities, Learning Outcomes, Quantum Teaching 

 

ABSTRAK 

Penelitian yang dilakukan merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Pelaksanaan penelitian tindakan kelas 

ini dilakukan melalui dua siklus dimana tiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu: (1) perencanaan, (2) 

pelaksanaan tindakan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 2 Lintas 

Minat  SMAN 14 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 201212022  yang berjumlah 34 orang siswa. Teknik 

pengumpulan data dilakukan pada akhir siklus dengan menggunakan tes, observasi, dan dokumentasi.  

Peningkatan proses pembelajaran terlihat dengan adanya perubahan ke arah perbaikan dan meningkatnya tindak 

belajar, meliputi peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran. Hal tersebut 

dapat dilihat dari peningkatan aktivitas siswa menunjukkan perolehan pada sebelum perbaikan hanya 12 siswa 

atau 35,29%, naik menjadi 25 siswa atau 73,53% pada siklus pertama, dan 91,18% atau 31 siswa pada siklus 

kedua. Hal tersebut didukung pula oleh kenaikan hasil belajar siswa dari rata-rata pada sebelum perbaikan 

hanya  61,32 naik menjadi 72,50  pada siklus pertama, dan  78,53 pada siklus kedua, dengan tingkat ketuntasan 

belajar sebanyak 11 siswa (32,35%) pada sebelum perbaikan,  70,59% atau 24  siswa pada siklus pertama,  30 

siswa atau 88,24% pada siklus kedua. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan model 

pembelajaran Quantum Teaching dapat meningkatkan proses pembelajaran, aktivitas siswa dan hasil belajar 

siswa pada materi sistem pertahanan tubuh siswa kelas XI IPS 2 Lintas Minat SMAN 14 Bandar Lampung.  

Kata Kunci: Aktivitas Siswa, Hasil Belajar, Quantum Teaching 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Proses pembelajaran merupakan suatu runtutan kegiatan belajar yang interaktif, inspiratif, dan 

menyenangkan bagi peserta didik sehingga dapat mengembangkan kemampuan pribadinya. 

Pelaksanaan pembelajaran harusnya berpusat pada siswa, agar tercipta prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian dari siswa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang perubahan 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 yang pada pasal 19 ayat 1 menjelaskan bahwa Proses 

Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan 

bagi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian peserta didik. 

 

Demi mencapai tujuan pendidikan di Indonesia, maka perubahan dan perbaikan terus dilakukan baik 

oleh pemerintah maupun oleh seluruh tenaga pendidik dalam satuan-satuan pendidikan. Salah satu 

usaha perubahan dan perbaikan mutu pendidikan di negara kita adalah dengan menerapkan kurikulum 

2013. Dalam kurikulum 2013, diharapkan tujuan pendidikan secara menyeluruh dapat terwujud. Jadi, 

dalam pelaksanaannya, siswa tidak hanya memperoleh pengalaman belajar dari kompetensi 

pengetahuan saja, namun juga seimbang dengan kompetensi sikap dan keterampilannya. 

 

Berbagai permasalahan pendidikan muncul dari berbagai kemungkinan yakni pendidikan 

diselenggarakan hanya untuk kepentingan penyelenggara, pembelajaran yang bersifat hanya 

memindahkan isi (content transmission) yang semula sudah ada dipindahkan lagi, mulai 

berkembangnya IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi), menurunya tingkat belajar siswa, merasa 

kurang bersemangat, bosan, tidak fokus terhadap pelajaran yang diajarkan guru dalam mengikuti 

pelajaran, kalaupun mereka mau belajar itu hanya atas dasar keterpaksaan dan bukan karena 

kesadaran untuk belajar dan akibat yang paling umum adalah rendahnya mutu pendidikan, khususnya 

pendidikan tingkat dasar. Dari pernyataan tersebut dapat dipelajari bahwa akar penyebab 

permasalahan pendidikan berasal dari pendidik. 

 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa belajar selain memerlukan konsep juga 

memerlukan tindakan praktis. Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia yang tampak dari 

tertinggalnya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekonomi menjadi 

permasalahan yang cukup rumit untuk diselesaikan. Perbaikan untuk mengejar ketinggalan Indonesia 

dari negara-negara maju lainnya perlu dilakukan terutama di sektor pendidikan, karena pendidikan 

dapat menjadi cerminan kualitas seseorang maupun suatu negara. 

 

Diketahui dari hasil observasi bahwa standar ketuntasan pada materi sistem pertahanan tubuh yang 

harus dicapai oleh siswa di SMAN 14 Bandar Lampung adalah ≥75. Selain itu, berdasarkan standar 

yang telah ditentukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1996) dalam Trianto (2011:25) 

siswa yang dikatakan tuntas belajarnya secara individual apabila nilainya telah mencapai batas 

minimal KKM (kriteria ketuntasan minimal) yang ditetapkan yaitu ≥ 75, dan suatu kelas dikatakan 

tuntas belajarnya (ketuntasan klasikal) jika 85% siswa di kelas memperoleh nilai ≥ 75. Hasil evaluasi 

awal terhadap materi sistem pertahahan tubuh yang telah dilakukan di kelas XI IPS 2 Lintas Minat 

SMAN 14 Bandar Lampung diperoleh nilai klasikal siswa yang mampu mencapai ketuntasan hanya 

11 orang dari 34 siswa, dan persentase ketuntasan siswa hanya 32,35 % saja sehingga dapat dikatakan 

bahwa pembelajaran materi sistem pertahan tbuh di kelas tersebut masih kurang optimal. 

 

Banyak model pembelajaran yang bisa diterapkan guru dalam pembelajaran, misalnya Direct 

Instruction (Pembelajaran Langsung), Cooperative Learning (Pembelajaran Kooperatif),Problem 
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Based Learning (Pembelajaran Berbasis Masalah), dan QuantumTeaching. Quantum teaching 

merupakan salah satu proses pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan proses belajar 

mengajar menjadi menyenangkan. Quantum teaching mencakup petunjuk untuk menciptakan 

lingkungan belajar yang efektif dalam merancang pengajaran, menyampaikan isi dan memudahkan 

proses belajar. (DePorter, 2009:4) Berbagai upaya telah dilakukan oleh guru dalam membuat strategi 

belajar baru yang lebih memberdayakan siswa, yang tidak mengharuskan menghafal fakta-fakta, 

tetapi strategi yang mendorong siswa mengkontruksikan pengetahuan dibenak siswa itu sendiri. 

Quantum teaching dalam DePorter (2009:6) menekankan asas utamanya yaitu “Bawalah Dunia 

Mereka ke Dunia Kita, dan Antarkan Dunia Kita ke Dunia Mereka”. Sehingga guru dapat 

menciptakan proses belajar yang menyenangkan sehingga siswa dapat dengan mudah memahami 

materi pembelajaran. 

 

Terkadang, guru hanya memberikan materi tanpa pengalaman yang berarti bagi siswa. Hal inilah 

yang menjadikan siswa hanya dapat menghapal pelajaran tanpa mengerti makna dari pelajaran itu 

sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan suatu model pembelajaran yang menuntut siswa untuk dapat 

membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman yang secara langsung dialaminya. Hal ini 

pun terdapat dalam tahap model quantum teaching yaitu Alami, yang menunjukkan pentingnya model 

pembelajaran quantum untuk diterapkan di kelas. Dalam DePorter (2009:90), tahap alami penting 

dalam pembelajaran, karena dapat memberikan pengalaman kepada siswa dan memanfaatkan hasrat 

alami otak untuk menjelajah. Berdasarkan kondisi tersebut, maka peneliti dan guru berkolaborasi 

untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran dengan menerapkan model quantum teaching pada 

pembelajaran konsep rantai makanan. Penerapan model quantum teaching ini dimaksudkan untuk 

menciptakan susasana pembelajaran yang lebih aktif, kondusif dan bermakna pada pembelajaran, 

serta memberikan pengalaman langsung kepada siswa karena mencari informasi dengan membangun 

pengetahuan secara mandiri, sehingga hasil belajar siswa kelas XI IPS 2 Lintas Minat SMAN 14 

Bandar Lampung meningkat juga dengan memanfaatkan berbagai fasilitas sekolah secara optimal. 

 

Identifikasi Masalah  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap pembelajaran pembelajaran biologi materi 

sistem pertahanan tubuh di kelas XI IPS 2  Lintas Minat SMAN 14 Bandar Lampung dapat dilihat 

dua aspek penting saat proses pembelajaran berlangsung, yaitu proses mengajar yang dilakukan oleh 

guru dan proses belajar yang dilakukan oleh siswa. Pada proses pembelajaran ini terlihat bahwa: 

Aktivitas peserta didik agak terbatas pada mengingat informasi, mengungkap kembali apa yang telah 

dikuasainya, dan bertanya kepada guru tentang bahan yang belum dipahami, dengan kata lain peserta 

didik menyukai pembelajaran teacher-center, Rendahnya hasil belajar siswa. Hal ini disebabkankan 

siswa tidak dapat menguasai pelajaran yang disampaikan. Tidak tepatnya penerapan metode 

pembelajaran oleh guru dengan materi pelajaran yang dibahas. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas ini adalah: “Bagaimanakah aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

dengan menerapkan model quantum teaching materi sistem pertahanan tubuh siswa kelas XI IPS 2 

Lintas Minat SMAN 14 Bandar Lampung Semester 2 Tahun Pelajaran 2021/2022? Bagaimanakah 

hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran dengan menerapkan model quantum teaching materi 

sistem pertahanan tubuh siswa kelas XI IPS 2  Lintas Minat SMAN 14 Bandar Lampung Semester 2 

Tahun Pelajaran 2021/2022? 

 

 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7  │   No.7 │   JULI 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         44 

  

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mengetahui: 

Untuk mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dengan menerapkan 

model quantum teaching pembelajaran biologi materi sistem pertahanan tubuh siswa kelas XI IPS 2  

Lintas Minat SMAN 14 Bandar Lampung Semester 2 Tahun Pelajaran 2021/2022. Untuk 

mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa pembelajaran biologi materi sistem pertahanan 

tubuh dengan menerapkan model quantum teaching siswa kelas XI IPS 2 Lintas Minat SMAN 14 

Bandar Lampung Semester 2 Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Kajian Teori  

Pembelajaran Biologi 

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

lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan usaha sengaja, terarah dan bertujuan agar orang lain 

dapat memperoleh pengalaman yang bermakna (BSNP, 2006: 30). Pembelajaran biologi di sekolah 

menengah diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan 

alam sekitar serta proses pengembangan lebih lanjut dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. 

Penting sekali bagi setiap guru memahami sebaik-baiknya tentang proses belajar siswa, agar dapat 

memberikan bimbingan dan menyediakan lingkungan belajar yang tepat dan serasi bagi siswa (Oemar 

Hamalik, 2010:36). Biologi sebagai ilmu memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan ilmu-

ilmu yang lain. Biologi merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup 

dan kehidupannya dari berbagai aspek persoalan dan tingkat organisasinya. Produk keilmuan biologi 

berwujud kumpulan fakta fakta maupun konsep-konsep sebagai hasil dari proses keilmuan 

biologi(Sudjoko, 2001:2). 

 

Biologi mempelajari tentang struktur fisik dan fungsi alat-alat tubuh manusia serta mempelajari 

sekitar lingkungan. Serta memiliki kekhasan dalam mengembangkan berfikir logis melalui klasifikasi. 

Seorang guru biologi perlu memotivasi siswanya agar senang belajar biologi, memberi penguatan dan 

memperlihatkan bahwa belajar biologi yang baik bukan dengan cara menghafal. 

 

Aktivitas Belajar 

Belajar bukanlah berproses dalam kehampaan. Artinya bahwa belajar tidak pernah sepi dari berbagai 

aktivitas. Tidak pernah terlihat orang yang belajar tanpa melibatkan aktivitas raganya. Apalagi bila 

aktivitas belajar itu berhubungan dengan menulis, memandang, membaca, mengingat, berpikir, 

latihan atau praktek, dan sebagainya. 

 

Sardiman (2008: 102) mengemukakan aktivitas belajar pada dasarnya merupakan proses perubahan 

tingkah laku berkat adanya pengalaman belajar. Perubahan tingkah laku yang dimaksud meliputi 

perubahan pemahaman, pengetahuan, sikap, keterampilan, kebiasaan dan apresiasi. Sedangkan 

pengalaman itu sendiri dalam proses belajar adalah terjadinya interaksi antara individu dengan 

lingkungannya. Sementara itu, Rohani (2004: 6) mengemukakan belajar yang berhasil mesti melalui 

berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupin psikis. Aktivitas fisik ialah peserta didik giat-

aktif dengan anggota badan, membuat sesuatu, bermain ataupun bekerja. Sedangkan aktivitas psikis 

(kejiwaan) adalah jika daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi dalam proses 

belajar. Ia mendengarkan, mengamati, menyelidiki, mengingat, menguraikan, dan sebagainya. 
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Hasil Belajar 

Hasil belajar pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku (Sudjana, 2010:18). Hasil belajar 

dalam Suprijono (2013:84) merupakan pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-

sikap, apresiasi dan keterampilan. Berdasarkan pemikiran Gagne dalam Dahar (2006:134) hasil 

belajar berupa: Keterampilan intelektual, yaitu kemampuan yang memungkinkan seseorang 

berinteraksi dengan lingkungannya dengan penggunaan simbol simbol atau gagasan-gagasan. 

Aktivitas belajar keterampilan intelektual ini telah dimulai sejak tingkat pertama sekolah dasar atau 

sekolah taman kanak-kanak dan dilanjutkan sesuai dengan perhatian dan kemampuan intelektual 

seseorang. Strategi kognitif, yaitu keterampilan khusus yang mempunyai kepentingan tertentu bagi 

belajar dan berpikir. Strategi kognitif juga dapat diartikan sebagai suatu proses kontrol, yaitu suatu 

proses internal yang digunakan seseorang yang belajar untuk memilih dan mengubah cara-cara 

memberikan perhatian, belajar, mengingat, dan berfikir. Informasi verbal, yaitu kapabilitas 

mengungkapkan pengetahuan dalam benuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Informasi verbal 

diperoleh sebagai hasil belajar di sekolah dan juga dari kata-kata yang diucapkan orang, membaca, 

dari radio, televisi dan media lainnya. Sikap adalah pembawaan yang dapat dipelajari dan dapat 

mempengaruhi perilaku seseorang terhadap sesuatu. Juga terdapat sikap-sikap yang sangat umum 

sifatnya, yang biasa nya disebut nilai-nilai. Sikap-sikap ini ditujukan pada perilaku sosial seperti kata-

kata kejujuran, dermawan, dan istilah lain yang lebih mengarah pada moralitas. Keterampilan 

motorik, yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, 

sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. Keterampilan motorik tidak hanya mencakup kegiatan 

fisik, melainkan juga kegiatan motorik yang digabungkan dengan keterampilan intelektual, misalnya 

membaca, menulis, dan lain-lan.  

 

Menurut Bloom (1956) dalam Suprijono (2013) hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Domain kognitif adalahknowlodge (pengetahuan, ingatan), comprehension 

(pemahaman, meringkas, menjelaskan, contoh), application (menerapkan), analysis (menguraikan, 

menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan baru) 

dan evaluation (menilai). Domain afektif adalah receiving (sikap menerima), responding 

(memberikan respons), valuing (nilai),organization (organisasi), characterization (karakterisasi).  

Domain psikomotor meliputi initiatory,pre-routine, dan rountinized.  

 

Sedangkan dalam Dimyati dan Mudjiono (2009), tujuan ranah afektif berhubungan dengan ingatan 

atau pengenalan terhadap pengetahuan dan informasi, serta pengembangan kerampilan intelektual. 

Tujuan ranah afektif berhubungan dengan hierarki perhatian, sikap, penghargaan, nilai, perasaan, dan 

emosi. Sedangkan tujuan ranah psikomotorik berhubungan dengan keterampilan motorik, manipulasi 

benda atau kegiatan yang memerlukan koordinasi syaraf dan koordinasi badan. Jadi, berdasarkan 

pemaparan tersebut, hasil belajar merupakan suatu perubahan perilaku secara keseluruhan, bukan 

hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja.  

 

Model Quantum Teaching  

Proses pembelajaran khususnya dalam tema selamatkan mahluk hidup pada materi rantai makanan 

diperlukan model yang sesuai dengan perkembangan karakter siswa dengan demikian pemilihan 

variasi model yang tepat dan efektif sangat diperlukan. Menurut Permana (2001: 7) model merupakan 

suatu kerangka acuan, suatu filosofis atau juga pendekatan mengenai bagaimana berinteraksi dan 

bekerja bersama anak (peserta didik). Sedangkan Retnoningsih (2009: 246) mengemukakan bahwa 

model adalah suatu upaya penyederhanaan masalah sampai batas-batas tertentu sehingga masih dapat 

ditoleransi untuk memudahkan penyelesaiannya. Menurut Winataputra (2001: 1) model pembelajaran 

adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 
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pengalaman belajar untuk mencapai tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan model adalah suatu cara 

pandang, kerangka acuan dalam upaya penyederhanaan masalah dengan bekerja bersama anak 

(peserta didik) untuk memudahkan penyelesaiannya. 

 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman 

dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial (Arends, 1997 dalam 

Trianto, 2011). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Joyce (1992) dalam Trianto (2011) bahwa “Each 

modelguides us as we design instruction to help students achieve various objectives” yang berarti 

bahwa setiap model mengarahkan kita dalam merancang pembelajaran untuk membantu peserta didik 

mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Hersh (1980) dalam Sarbaini (2012) model 

merupakan “away of thinking about the processof caring, judging, and acting in a 

educationalsetting” yang berarti bahwa model mengandung teori atau sudut pandang, cara berpikir 

tentang suatu proses dari perhatian, pertimbangan, dan tindakan dalam tatanan pendidikan. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah semua 

perencanaan yang berupa teori, sudut pandang, cara berpikir, yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas, yang berupa perhatian, pertimbangan dan tindakan untuk 

membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. 

 

Quantum teaching pertama kali dikembangkan oleh DePorter dan mulai dipraktekkan pada tahun 

1992, dengan mengilhami rumus yang terkenal dalam fisika kuantum yaitu masa kali kecepatan 

cahaya kuadrat sama dengan energi. Dengan rumus itulah mendefinisikan quantum sebagai interaksi 

yang mengubah energi menjadi cahaya (DePorter, 2009:16). Quantum teaching bermakna interaksi-

interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya karena semua energi adalah kehidupan dan dalam 

proses pembelajarannya mengandung keberagaman dan interdeterminisme. Dengan kata lain 

interaksi-interaksi yang dimaksud mengubah kemampuan dan bakat alamiah siswa menjadi cahaya 

yang akan bermanfaat bagi mereka sendiri dan bagi orang lain.  

 

Model Quantum teaching memiliki asas utama yaitu utamanya yaitu “Bawalah Dunia Mereka ke 

Dunia Kita, dan Antarkan Dunia Kita ke Dunia Mereka” (DePorter, 2009:6). Sehingga guru dapat 

menciptakan proses belajar yang menyenangkan sehingga siswa dapat dengan mudah memahami 

materi pembelajaran. Selain asas tersebut, menurut DePorter (2009:7), terdapat prinsip dasar yang 

terdapat dalam model quantum teaching yaitu: Segalanya berbicara, artinya baik dari lingkungan 

kelas hingga bahasa tubuh, dan dari kertas yang dibagikan serta dari rancangan pembelajaran, 

semuanya mengirim pesan tentang belajar; Segalanya bertujuan, artinya semua yang terjadi dalam 

proses pembelajaran mempunyai tujuan;  Pengalaman mendahului pemberian nama, artinya bahwa 

pembelajaran yang baik adalah jika siswa telah memperoleh informasi terlebih dahulu apa yang akan 

dipelajari sebelum memperoleh nama untuk apa yang mereka pelajari; Akui setiap usaha, artinya 

dalam proses pembelajaran siswa seharusnya dihargai dan diakui setiap usahanya walaupun salah, 

karena belajar diartikan sebagai usaha yang mengandung resiko untuk keluar dari kenyamanan untuk 

membongkar pengetahuan sebelumnya; Jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan.  

 

Kerangka Pikir 

Setiap siswa memiliki potensi yang dapat dikembangkan, dalam diri siswa terdapat keinginan untuk 

berbuat dan bekerja sendiri. Dalam kegiatan pembelajaran siswa perlu diarahkan agar berperilaku 

menuju tingkat perkembangan yang diharapkan. Proses pembelajaran yang dilakukan di kelas 

merupakan aktivitas mentransformasikan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Pembelajaran yang 
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dilakukan lebih berpusat pada siswa, sehingga siswa berpartisipasi penuh dalam proses pembelajaran 

dan dapat mengembangkan cara-cara belajar mandiri. Selama ini terdapat kecenderungan kegiatan 

pembelajaran siswa yang pasif.  

 

Proses pembelajaran ini tidak banyak melibatkan siswa karena waktu tersita dengan penyajian materi 

yang serius, tidak menggunakan media pembelajaran sehingga siswa tidak termotivasi dan tidak 

terdapat suatu interaksi dalam pembelajaran. Pembelajaran di kelas seharusnya mengacu pada 

peningkatan aktivitas dan partisipasi belajar siswa. Guru tidak hanya melakukan kegiatan 

menyampaikan pengetahuan, keterampilan dan sikap akan tetapi guru harus mampu membawa siswa 

aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan berbagai bentuk belajar. Dengan begitu, guru 

mengembangkan kapasitas belajar dan potensi yang dimiliki siswa secara penuh. Peningkatan hasil 

belajar siswa dapat ditumbuhkan dengan penerapan model pembelajaran yang tepat.  

 

Model pembelajaran quantum teaching merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam model pembelajaran quantum teachingsiswa mempelajari 

materi, melengkapi sumber kerja, saling bertanya, membahas masalah serta mengerjakan latihan. 

Model pembelajaran ini dapat melatih siswa bekerjasama dalam kelompok sehingga dapat membuat 

siswa aktif bekerjasama dalam tim. Model ini merupakan salah satu model pembelajaran quantum 

teachingyang sederhana dan apabila diterapkan secara efektif dalam kegiatan pembelajaran dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa secara optimal. 

 

Pengetahuan akan lebih eksis jika dibangun oleh orang-orang di masyarakat berdasarkan kesepakatan 

bersama melalui sambung rasa pengetahuan. Pembelajaran model quantum teaching mengkondisikan 

siswa agar menemukan sendiri ilmu baru bersama pasangannya atau kelompoknya, sedangkan guru 

hanya berperan sebagai peserta selama siswa mencari pengetahuan baru. Model ini memberikan 

keleluasaan siswa untuk menggali sendiri pengetahuan dengan bekerjasama dengan pasangannya atau 

kelompoknya sehingga dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Model ini 

sesuai untuk melatih siswa yang sering pasif saat proses belajar mengajar. 

 

Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pikir, maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan yaitu :  penerapan model 

Quantum Teaching  diduga dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

biologi materi sistem pertahanan tubuh di kelas XI IPS 2  Lintas Minat SMAN 14 Bandar Lampung 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

METODE PENELITIAN 

Setting Penelitian 

Pelaksanaan kegiatan penelitian tindakan kelas melalui model pembelajaran quantum teaching 

dilaksanakan di kelas XI IPS 2  Lintas Minat SMAN 14Bandar Lampung. yang beralamat di 

Komplek Perum Bukit Kemiling Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Adapun 

waktu dilaksanakannya penelitian ini adalah selama 3 (tiga) bulan, dimulai dari bulan Januari 2022 

sampai dengan bulan Maret 2022. Dengan perincian kegiatan sebagaimana dijelaskan pada lampiran 

3 tentang Jadwal Kegiatan Penelitian Tindakan Kelas. Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), karena bertujuan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran serta membantu memberdayakan guru dalam memecahkan 

masalah pembelajaran di sekolah (Muslich, 2010). Dalam penelitian tindakan kelas terdapat langkah-

langkah kegiatan seperti: a) perencanaan atau planning; b) tindakan atau acting; c) pengamatan atau 

observing; dan d) refleksi ataureflecting. (Arikunto, 2010) 
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Metode dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif akan menggambarkan keadaan 

variabel yang diteliti (Riduwan, 2009:85), dan bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

menggunakan ukuran, jumlah atau frekuensi yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu gejala, 

peristiwa atau keadaan, sehingga dapat ditarik pengertian atau makna-makna tertentu (Sudijono, 

2010:114). Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk memperoleh deskripsi mengenai 

aktivitas siswa dan hasil belajar siswa kelas XI IPS 2  Lintas Minat SMAN 14 Bandar Lampung 

dengan menggunakan model quantum teaching pada materi sistem pertahanan tubuh. 

 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus, yang masing masing siklusnya terdiri 

dari tahap perencanaan (planning), tindakan (action), observasi (observation), dan tahap refleksi 

(reflection). (Sanjaya, 2011:91-92).  

 

Subjek Penelitian 

Subjek peneltian ini adalah siswa kelas XI IPS 2  Lintas Minat SMAN 14 Bandar Lampung Semester 

2 Tahun Pelajaran 2021/2022 yang berjumlah 34 orang siswa dan terdiri dari 16 orang siswa laki-laki 

dan 18  orang siswa perempuan. 

 

Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan lembar observasi 

untuk memperoleh data kuantitatif mengenai proses pembelajaran di kelas XI IPS 2  Lintas Minat 

SMAN 14 Bandar Lampung dan tes untuk memperoleh data kuantitatif mengenai ketuntasan belajar 

siswa setelah proses pembelajaran berlangsung.  

 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai berbagai fenomena (Arifin, 2012:47). Teknik 

observasi yang dilakukan dalam penelitian ini terkait dengan pengamatan terhadap aktivitas siswa 

(berupa aktivitas belajar) selama pembelajarandengan menggunakan model pembelajaran quantum 

teaching di kelas XI IPS 2  Lintas Minat SMAN 14 Bandar Lampung 

 

Tes,  pada penelitian ini digunakan sebuah teknik untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa yaitu 

berupa tes. Menurut Widoyoko (2011) tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran, 

yaitu alat untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Tes yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes berbentuk objektif yaitu salah satu jenis tes hasil belajar yang terdiri dari 

butir-butir soal (items) yang dapat dijawab oleh testee dengan memilih satu atau lebih diantara 

beberapa kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada masing-masing items (Sudijono, 2012) 

untuk mengukur hasil belajar siswa secara individu saat proses belajar dengan penerapan model 

pembelajaran quantum teaching. 

 

Dokumentasi, teknik ini digunakan sebagai alat pelengkap untuk membantu penyusunan 

pengumpulan data dan pengambilan dokumen yang berhubungan dengan penelitian. 

 

Validasi Data 

Adapun validasi data yang digunakan dalam penelitian tindakan ini adalah validasi demokratik, 

proses, dan dialogik.  
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Validasi Demokratik  

Validasi demokratik dilakukan dalam rangka identifikasi masalah, penentuan fokus masalah, 

perencanaan tindakan yang relevan, dan hal- hal lain yang berkaitan dengan penelitian dari awal 

hingga akhir penelitian. Semua subjek yang terkait meliputi guru, kolaborator, dan siswa. Penelitian 

tindakan ini memenuhi validasi demokratik karena peneliti benar-benar berkolaborasi dengan kepala 

sekolah, guru mitra/observer dan siswa serta menerima segala masukan dari berbagai pihak untuk 

mengupayakan peningkatan proses pembelajaran khususnya dalam peningkatan hasil belajar siswa.  

 

Validasi Proses  

Validasi proses pada penelitian ini dicapai dengan cara peneliti dan kolaborator secara intensif 

berkolaborasi dalam semua kegiatan yang terkait dengan proses penelitian. Pada penelitian ini 

tindakan dilakukan oleh guru sebagai praktisi tindakan di kelas dan guru mitra/observer sebagai 

participant observer yang selalu berada di kelas dan mengikuti proses pembelajaran.  

 

Validasi Dialogik  

Berdasarkan data awal penelitian dan masukan yang ada, selanjutnya peneliti mengklarifikasikan, 

mendiskusikan, menganalisis data tersebut dengan kepala sekolah dan observer untuk memperoleh 

kesepakatan. Dialog atau diskusi dilakukan untuk menyepakati bentuk tindakan yang sesuai sebagai 

alternatif pemecahan permasalahan dalam penelitian ini. 

 

Teknik Analisa Data  

Analisis data dilakukan untuk membandingkan tingkat keterlibatan peserta didik dan prestasi belajar 

sebelum dan sesudah melaksanakan perbaikan. Data kuantitatif yang dikumpulkan peneliti berupa 

nilai tes formatif maka teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis statistik 

deskriptif kualitatif, sedangkan data kualitatif digunakan teknik analisis dalam bentuk paparan naratif 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Data  

Hasil perbaikan pembelajaran yang dilakukan di kelas XI IPS 2  Lintas Minat SMAN 14 Bandar 

Lampung Semester 2 Tahun Pelajaran 2021/2022 melalui dua siklus dengan menggunakan model 

pembelajaran quantum teaching menunjukkan hasil yang maksimal. Penjelasan secara terperinci 

sebagaimana diuraikan di bawah ini : 

 

Kondisi Awal 

Kegiatan  pembelajaran  padabiologi pada materi sistem pertahanan tubuh di kelas XI IPS 2  Lintas 

Minat SMAN 142 Bandar Lampung Kegiatan pembelajaran diawali  dengan  mengkondisikan  siswa  

untuk  siap  mengikuti kegiatan pembelajaran.  Pada saat membuka pelajaran guru mengadakan tanya 

jawab tentang pelajaran yang telah  dipelajari sebelumnya,  kemudian  mencoba  menghubungkan 

dengan  materi  yang  akan  dipelajari. Guru  menugaskan  siswa  untuk  membaca dan  mencatat  

materi  yang  baru  di  buku  tulis.  Di  sini  mulai  terlihat aktivitas siswa yang semula tertarik 

menjadi menurun. Pada  awal  guru  membuka  pelajaran  siswa  tampak  tertarik  mengikuti kegiatan  

pembelajaran,  namun  ketertarikan  siswa  berkurang  ketika  guru menugaskan  untuk  membaca  

dan  mencatat  materi  pelajaran,  kemudian mendengarkan kembali penjelasan materi dari guru, dan 

hanya beberapa siswa yang tampak antusias untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru.  

 

Dalam awal pertemuan guru cenderung mengemas pembelajaran dalam bentuk verbalistis.  

Pengemasan ini tidak hanya mengakibatkan belajar tidak menarik melainkan membatasi aktivitas 
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siswa. Guru  jarang  menggunakan  alat  peraga  atau  media  pelajaran  sains. Kegiatan kelompokpun 

jarang dilaksanakan dan  secara  otomatis  tidak  ada  diskusi  kelas dan  siswa  tidak  aktif.    

 

Secara  rinci  temuan  hasil  penelitian  awal  pada  observasi  di  kelas XI IPS 2  Lintas Minat SMAN 

14 Bandar Lampung adalah  bahwa  setiap  siswa  kurang  berkonsentrasi  dalam mengikuti  proses  

pembelajaran,  dan  masih  ada  beberapa  siswa  yang  kurang memperhatikan ketika guru 

menyampaikan materi pembelajaran. Siswa yang kurang tertarik itu ditujukan dengan bermain-main 

dengan sesuatu, mengobrol dengan  teman  sebangku  dan  tidak  memperhatikan  ketika  guru 

menjelaskan, sehingga  pemahaman  siswa  terhadap  materi  pembelajaran sangatlah  kurang.  

 

Pembahasan   

Proses perencanaan kegiatan pembelajaran dalam menerapkan metode quantum teaching untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa, dilakukan sebanyak 2 siklus selama 2 kali pertemuan, dilalui 

dalam 4 tahap yaitu: tahap perencanaan, pelaksaan, observasi atau pengamatan dan tahap refleksi. 

Pada tahap pelaksanaan siklus I, siswa terlihat antusias dan bersemangat untuk berpartisipasi dalam 

mengikuti proses pembelajaran yang direncanakan. Disamping itu, peneliti juga memberi riward atau 

penghargaan kepada siswa yang berprestasi sebagai bentuk cara menumbuhkan hasil kepada  siswa. 

Sesuai dengan teori yang dikutip oleh Oemar Hamalik dalam psikologi belajar mmengajar, bahwa 

untuk menumbuhkan hasil dalam kegiatan belajar mengajar disekolah, salah satunya dengan cara 

memberikan penghargaan dalam belajar adalah bahwa setelah seseorang menerima penghargaan 

karena telah melakukan kegiatan belajar dengan baik, ia akan terus melakukan kegiatan belajarnya 

sendiri diluar kelas. 

 

Model pembelajaran quantum teaching ini, langkah pertama yang dilakukan adalah membentuk 

kelompok belajar menjadi beberapa kelompok. Langkah kedua tiap kelompok melaksanakan tugas 

yang yang diberikan oleh guru yaitu saling membantu menguasai bahan ajar atau materi melalui tanya 

jawab atau diskusi antar sesama anggota kelompok. Kemudian secara bergiliran masing-masing 

kelompok memberikan pengalaman belajar (hasil diskusi) di depan kelas, dan memberi kesempatan 

pada kelompok lain yang tidak maju ke depan untuk bertanya. Forum tanya jawab ini dilakukan untuk 

membiasakan siswa agar cepat merespon segala permasalahan yang ada disekelilingnya. Kelebihan 

pada siklus pertama ini adalah siswa lebih antusias dan semangat untuk berprestasi dalam mengikuti 

proses pembelajaran, tercipta kerja sama antar siswa pada setiap kelompoknya, suasana kelas lebih 

hidup, dan peserta didik tidak merasa jenuh selama proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan 

kelemahan siklus pertama ini, dalam penerapan quantum teaching ada beberapa siswa yang masih 

sangat kesulitan dalam menangkap palajaran.  

 

Hal ini dapat diketahui dari kekurangan rasa ingin tahu mereka terhadap meteri yang akan diberikan 

serta minimnya pertanyaan yang diajukan. Mereka terlihat kebingungan dengan apa yang akan 

mereka pertanyakan. Akan tetapi antusias mereka terhadap tugas yang diberikan cukup baik. Hal ini 

ditunjukkan dari semangat dan kegembiraan mereka selama mengikuti pembelajaran.  

 

Berdasarkan data tes, observasi dan refleksi akhir maka untuk meningkatkan hasil belajar siswa serta 

mengatasi masalah-masalah yang muncul pada siklus I peneliti mengambil langkah-langkah sebagai 

berikut:  Memotivasi siswa agar lebih berani mengungkapkan gagasannya. Memberi pengertian akan 

pentingnya komunikasi dan kerjasama dalam kelompok melalui pengarahan umum di awal pelajaran 

berikutnya. Memotivasi siswa untuk membiasakan siswa aktif dalam segala permasalahan yang 

ditemui dalam kehidupan sehari-hari.  
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Oleh karena itu peneliti menambah pertemuan lagi untuk penerapan siklus II. Pada siklus II, peneliti 

hanya menjelaskan bagian-bagian yang belum dimengerti oleh peserta didik. Kelebihan siklus II yaitu 

siswa terlihat sangat antusias. Dalam menerapkan metode quantum teaching dan tidak ada siswa yang 

berbuat curang, disamping itu siswa lebih percaya diri untuk mengerjakan soal yang diberikan oleh 

guru pada terakhir season, dan pembelajaran berjalan sesuai dengan RPP yang dibuat oleh guru, siswa 

lebih menguasai pembelajaran yang disajikan, yang ditujukan pada hasil ketuntasan siswa mencapai 

angka maksimal dan memenuhi kriteria keberhasilan. 

 

Sebagaimana yang telah peneliti paparkan selama pemberian tindakan pada siklus pertama, dan kedua 

bahwasannya didapatkan kendala-kendala dalam pelaksanaan metode Quantum teaching. Diantaranya 

yaitu, siswa belum terbiasa terhadap pembelajaran yang menerapkan metode quantum teaching 

sehingga mereka masih banyak yang mengalami kebingungan, kemudian pelaksanaan model 

pembelajaranquantum teaching membutuhkan waktu yang banyak sedangkan guru harus 

menyesuaikan waktu sesuai dengan waktu yang dialokasikan.  

 

Dari penjelasan mengenai proses dan hasil proses perbaikan pembelajaran sebagaimana dijelaskan di 

atas, dapat disimpulkan bahwa kenaikan aktivitas dan hasil belajar belajar siswa yang terjadi pada 

setiap siklus menunjukkan kenaikan yang signifikan. Peningkatan aktivitas siswa menunjukkan 

perolehan pada sebelum perbaikan hanya 12  siswa atau 35,29%, naik menjadi 25 siswa atau 73,53% 

pada siklus pertama, dan 91,18% atau 31 siswa pada siklus kedua. Hal tersebut didukung pula oleh 

kenaikan hasil belajar siswa dari rata-rata pada sebelum perbaikan hanya  61,32 naik menjadi 72,50 

pada siklus pertama, dan  78,53 pada siklus kedua, dengan tingkat ketuntasan belajar sebanyak 11 

siswa atau 32,35% pada sebelum perbaikan,  70,59% atau 24 siswa pada siklus pertama,  30 siswa 

atau 88,24% pada siklus kedua, dan secara klasikal semua indikator dan kriteria keberhasilan proses 

perbaikan pembelajaran telah terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses perbaikan 

pembelajaran dinyatakan berhasil dan tuntas pada siklus kedua. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan hasil temuan pada pelaksanaan perbaikan pembelajaran yang 

dilaksanakan dalam dua siklus, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penggunaan model 

pembelajaran Quantum Teaching dalam pembelajaran biologi materi sistem pertahanan tubuh dapat 

meningkatkan proses pembelajaran siswa kelas XI IPS 2 Lintas Minat  SMAN 14 Bandar Lampung. 

Peningkatan proses pembelajaran terlihat dengan adanya perubahan kearah perbaikan dan 

meningkatnya tindak belajar, meliputi peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam mengikuti 

pembelajaran sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Penggunaan model 

quantum teaching terbukti mampu meningkatkan aktivitas siswa pada pembelajaran biologi materi 

sistem pertahanan tubuh. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan aktivitas siswa menunjukkan 

perolehan pada sebelum perbaikan hanya 12 siswa atau 35,29%, naik menjadi 25 siswa atau 73,53% 

pada siklus pertama, dan 91,18% atau 31 siswa pada siklus kedua. Penggunaan model quantum 

teaching terbukti mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran biologi materi sistem 

pertahanan tubuh. Hal tersebut didukung pula oleh kenaikan hasil belajar siswa dari rata-rata pada 

sebelum perbaikan hanya  61,32 naik menjadi 72,50  pada siklus pertama, dan  78,53 pada siklus 

kedua, dengan tingkat ketuntasan belajar sebanyak 11 siswa atau 32,35% pada sebelum perbaikan,  

70,59% atau 24  siswa pada siklus pertama,  30 siswa atau 88,24% pada siklus kedua. 
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Saran  

Bagi Siswa  

Pembelajaran menggunakan model quantum teaching dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa, siswa dapat berpikir positif aktif, kreatif dan menyenangkan. Model pembelajaran dengan 

menggunakan model quantum teaching menjadi salah satu alternatif guru dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran di kelas. 

 

Guru 

Dalam pembelajaran, guru hendaknya mencoba berbagai metode mengajaruntuk meningkatkan hasil 

belajar siswa dan membuat pembelajaran yangbervariasi, sehingga tidak membuat siswa mudah 

bosan. Dalam pembelajaran, guru perlu mempraktekkan model quantum teachingpada pembelajaran 

biologi materi sistem pertahanan tubuh karena memilki banyak manfaat dalammeningkatkan 

pemahaman dan hasil belajar siswa. Metode pembelajaran dapat digunakan sebagai alternatif untuk 

mengajardan diharapkan metode ini juga dapat digunakan pada saatmengajar tema-tema yang lain. 

 

Sekolah  

Untuk sekolah, pembelajaran dengan menggunakan model quantum teaching perlu dikembangkan 

dan didukung dengan penyediaan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang sehingga kualitas 

siswa dan sekolah dapat terus meningkat sehingga diharapkan sekolah dapat memberikan sosialisasi 

kepada guru tentang model quantum teaching untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. 
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INCREASING STUDENT LEARNING MOTIVATION THROUGH 

INFORMATION SERVICES IN SEMESTER JANUARY-JUNE 2022 IN 

CLASS IX.7 MTsN 1 PADANG CITY 

 

PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR SISWA MELALUI LAYANAN 

INFORMASI PADA SEMESTER JANUARI-JUNI 2022 DI KELAS IX.7 

MTsN 1 KOTA PADANG 
 

Jaslainy, S.Pd 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to increase students' learning motivation through information services in class IX.7 MTsN 1 

Padang City. This type of research is service action research (PTL). The data collection technique is an 

observation sheet. The research subjects were students of class IX.7 in the 2021-2022 academic year. The data 

analysis technique was descriptive qualitative and carried out rationally and objectively. The action was 

successful. Based on the results of observations, it can be seen that the use of counseling guidance services in 

the first cycle is still not optimal and students' understanding needs to be improved. This can be seen that there 

are still many students who are not motivated to take learning seriously, it can be seen that student activity is 

still <70%. in cycle II, it has been able to increase students' learning motivation, which has reached the target 

of >70%. Therefore, it is not necessary to continue again in the next cycle. The results of the study include: 

There is an increase in students' learning motivation in all aspects compared to the results of initial 

observations before learning is carried out. The average student motivation in all aspects in the first cycle was 

55.2%, an increase of 23.2% to 78.4% in the second cycle. The highest student motivation in both cycle I and 

cycle II is the aspect of willingness to do the task, while the lowest student motivation in both cycle I and cycle 

II is the aspect of willingness to ask questions. The hypothesis proposed about students' learning motivation can 

be increased through information services in class IX.7 MTsN 1 Padang City is acceptable 

Key Word: Learning Motivation, Information Services. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan Motivasi belajar siswa melalui layanan informasi  di kelas IX.7 

MTsN 1 Kota Padang.. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan layanan (PTL). Teknik pengumpulan data 

adalah lembar observasi. Subjek penelitian adalah siswa kelas IX.7 tahun pembelajaran 2021-2022 Teknik 

analisis data secara deskriptif kualitatif dan dilakukan secara rasional dan objektif. Tindakan berhasil, 

Berdasarkan hasil observasi di terlihat bahwa penggunaan layanan Bimbingan konseling  pada siklus I masih 

belum optimal dan perlu ditingkatkan pemahaman siswa. Hal ini terlihat masih banyaknya siswa yang belum 

termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran dengan serius, dapat dilihat bahwa aktivitas siswa masih < 70 %. 

pada siklus II sudah dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yakni sudah mencapai target >70%. Oleh 

karena itu maka tidak perlu dilanjutkan lagi pada siklus berikutnya. Hasil Penelitian meliputi: Terjadi 

peningkatan motivasi belajar siswa pada semua aspek dibandingkan dengan hasil observasi awal sebelum 

pembelajaran dilakukan. Rata-rata motivasi siswa pada semua aspek di  siklus I sebesar 55.2%  mengalami 

peningkatan sebesar 23,2 % menjadi 78,4% pada siklus kedua. Motivasi  siswa yang paling tinggi baik pada 

siklus I maupun pada siklus II yaitu aspek kemauan mengerjakan tugas, sedangkan motivasi  siswa yang 

terendah baik pada siklus I maupun siklus ke II yaitu aspek kemauan bertanya. Hipotesis yang diajukan tentang 

motivasi belajar siswa dapat ditingkatkan melalui layanan informasi  di kelas IX.7 MTsN 1 Kota Padang dapat 

diterima 

Kata Kunci : Motivasi Belajar, Layanan Informasi. 
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Pendahuluan  

Hakikat pendidikan merupakan kegiatan antar manusia, oleh manusia dan untuk manusia. Oleh 

karena itu pembicaraan tentang pendidikan tidak pernah lepas dari unsure manusia. Dari beberapa 

pendapat tentang pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan pada umumnya sepakat 

bahwa pendidikan itu diberikan atau diselenggarakan dalam rangka mengembangkan seluruh potensi 

manusia ke arah yang positif. Pendidikan, pada dasarnya adalah proses kumunikasi yang didalamnya 

mengandung transformasi pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan-keterampilan, di dalam dan di 

luar sekolah yang berlangsung sepanjang hayat (life long process), dan generasi ke generasi.  

 

Pendidikan sebagai gejala manusiawi dan sekaligus usaha sadar, didalamnya tidak lepas dari 

keterbatsan-keterbatasan yang dapat melekat pada peserta didik, pendidik, interaksi pendidik, serta 

pada lingkungan dan sarana pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan dirasakan sebagai suatu 

kebutuhan bangsa yang ingin maju. Dengan keyakinan bahwa pendidikan yang bermutu dapat 

menunjang pembangunan disegala bidang. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta 

didik bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Pendidikan 

menduduki posisi sentral dalam semua bidang pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan 

kualitas SDM. 

 

Bimbingan Konseling di sekolah diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk 

mempelajari diri sendiri, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Pembelajaran Bimbingan konseling menekankan pada pengalaman langsung 

untuk mengembangkan kompetensi agar peserta didik mampu memahami diri sendiri “mencari tahu” 

dan “berbuat”, hal ini akan membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam. Keterampilan dalam mencari tahu atau berbuat tersebut dinamakan dengan keterampilan 

proses penyelidikan atau “enquiry skills” yang meliputi mengamati, mengukur, menggolongkan, 

mengajukan pertanyaan, menyusun hipotesis, merencanakan eksperimen untuk menjawab pertanyaan, 

mengklasifikasikan, mengolah, dan menganalisis data, menerapkan ide pada situasi baru, 

menggunakan peralatan sederhana serta mengkomunikasikan informasi dalam berbagai cara, yaitu 

dengan gambar, lisan, tulisan, dan sebagainya. 

 

Motivasi belajar pada pembelajaran ternyata masih belum optimal. Siswa masih menganggap 

Bimbingan konseling tidak diperlukan. Walaupun dilakukan usaha, namun motivasi belajar siswa di 

MTsN 1 Kota Padang masih kurang. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya perhatian, kepedulian, 

dan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran Bimbingan Kosnseling dalam kelas..  

 

Berdasarkan pikiran di atas, maka perlu dilakukan “Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Melalui 

Layanan Informasi  Pada Semester Januari-Juni 2022 di Kelas IX.7 MTsN 1 Kota Padang” 

 

Kajian Pustaka 

Motivasi Belajar 

Menurut Winkel (1984: 33)  motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis dalam diri 

siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan belajar demi tercapai satu 

tujuan. Davies (1991: 48) mengatakan bahwa motivasi belajar mendorong seseorang untuk belajar 

lebih sungguh-sungguh dan lebih lama waktunya. Dalam proses belajar mengajar motivasi dapat 

dikatakan sebagai daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan 

memberikan arah kepada kegiatan belajar. Imron (1995: 71) mengatakan bahwa meningkatkan 

motivasi siswa untuk belajar harus didukung oleh unsur-unsur mempunyai cita-cita, kemampuan, 
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kondisi siswa, kondisi lingkungan belajar, kondisi dinamis belajar dan kemampuan guru dalam 

membelajarkan siswa. 

 

Sardiman (1986: 26) mengemukakan ciri-ciri motivasi belajar yang ada pada diri siswa adalah tekun 

dalam menghadapi tugas belajar, dapat belajar terus-menerus, ulet dalam menghadapi kesulitan 

belajar, tidak mudah putus asa, tidak cepat puas terhadap bermacam-macam masalah belajar, tidak 

cepat bosan dengan tugas rutin dan dapat mempertahankan pendapat dan sering mencari dan 

memecahkan masalah.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa motivasi belajar merupakan dorongan yang berasal dari diri individu dalam 

melakukan kegiatan belajar. Dorongan yang dimaksud dapat berupa harapan untuk kegiatan yang 

kuat agar berhasil dalam belajar, meningkatnya efektifitas untuk belajar, dorongan untuk 

mendapatkan pujian atau pengetahuan dan memenangkan persaingan dalam belajar. 

 

Layanan dan Bimbingan Belajar 

Pengertian Bimbingan 

Menurut Duunsmoor & Miler dalam Prayitno 1994 bimbingan diartikan membantu individu untuk 

memahami dan menggunakan secara luas kesempatan-kesempatan pendidikan, jabatan dan pribadi 

yang mereka miliki atau dapat mereka kembangkan, dan sebagai satu bentuk bantuan yang sistematik 

melalui mana siswa dibantu untuk dapat memperoleh penyesuaian yang baik terhadap sekolah dan 

terhadap kehidupan. 

 

Menurut Lefever dalam Prayitno 1994, bimbingan adalah bagian dari proses pendidikan yang teratur 

dan sistematik guna membantu pertumbuhan anak muda atas kekuatan nya dalam menentukan dan 

mengarahkan hidupnya sendiri, yang pada akhirnya dia dapat memperoleh pengalaman-pengalaman 

yang dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi masyarakat. 

 

Tugas dan Fungsi Guru Bimbingan dan Konseling  

Tugas guru BK / konselor menurut Mugiarso (2009:114), yaitu: memasyarakatkan kegiatan 

bimbingan dan konseling ,merencanakan program bimbingan dan konseling, melaksanakan persiapan 

kegiatan bimbingan dan konseling, melaksanakan kegiatan pendukung layanan bimbingan dan 

konseling, mengevaluasi proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan dan konseling,menganalisis 

hasil evaluasi, melaksanakan tindak lanjut. Sesuai dengan surat keputusan menteri negara 

pendayagunaan aparatur negara nomor 84 tahun 1993 tentang jabatan fungsional guru dan angka 

kreditnya pasal 3 ditegaskan bahwa “tugas pokok guru pembimbing adalah menyusun program 

bimbingan, melaksanakan program bimbingan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan, analisis hasil 

pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

 

Dalam peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 tentang guru pasal 54 butir 6 

disebutkan beban kerja  guru bimbingan dan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan 

profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta 

didik pertahun pada satu atau lebih satuan pendidikan. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam 

penjelasan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 tentang guru pasal 54 butir 

6 bahwa: 
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Selain memiliki tugas sebagai salah satu pendidik guru bimbingan dan konseling disekolah juga 

memiliki peran dan fungsi sebagai berikut: (Supriatna, 2011:238): Membantu peserta didik 

mengembangkan potensi secara optimal baik dalam bidang akademik maupun sosial pribadi, 

memperoleh pengalaman belajar yang bermakna disekolah, sertamengembangakan akses terhadap 

berbagai peluang dan kesempatan baik dilingkungan sekolah maupun diluar sekolah. Membantu guru 

memahami peserta didik, mengembangkan proses belajar mengajar yang kondusif serta menangani 

permasalahan dalam proses pendidikan  Membantu pimpinan sekolah dalam penyedian informasi dan  

data tentang potensi dan kondisi peserta didik sebagai dasar pembuatan kebijakan peningkatan mutu 

pendidikan. Membantu pendidik dan tenaga kependidikan lain dalam memahami peserta didik dan 

kebutuhan pelayanan ;serta membantu orang tua memahami potensi dan kondisi peserta didik, 

tuntunan sekolah serta akses keterlibatan orang tua  dalam proses pendidikan. 

 

Kompetensi Professional 

Kompetensi merupakan perpaduam dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak (Mulyasa, 2002) 

 

Layanan Informasi  

Menurut Prayitno 1994, layanan orientasi dan informasi itu pertama-tama merupakan perwujudan 

dari fungsi pemahaman pelayanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya Prayitno mengemukakan 

tiga alasan utama mengapa pemberian informasi perlu diselenggarakan.Pertama, membekali individu 

dengan berbagai pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi berkenaan dengan lingkungan sekitar, pendidikan, jabatan, maupun sosial budaya.Kedua, 

memungkinkan individu dapat menentukan arah hidupnya”kemana dia ingin pergi”.Ketiga, setiap 

individu adalah unik. 

Dengan ketiga alasan itu, layanan informasi  merupakan kebutuhan yang amat tinggi tingkatnya. 

Lebih-lebih apabila di ingat bahwa “masa depan adalah abad informasi” maka barang siapa yang 

tidak memperoleh informasi, ia akan tertinggal dan akan kehilangan masa depan. 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan layanan menggunakan model Chemmis dan Mc.Taggart 

(1998) yang diadopsi oleh Suranto yang kemudian digunakan dalam penelitian ini. Model ini 

menggunakan sistem spiral refleksi diri yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, obsrvasi dan 

refleksi. 

 

Penelitian ini dilakukan pada semester Januari-Juni 2022, di kelas IX.7 MTsN Padang yang siswanya 

berjumlah sebanyak 32 orang. Teknik pengumpulan data dari penelitian tindakan layanan ini adalah 

Observasi, wawancara dan pengumpulan data sekunder menggunakan format observasi. Teknik 

analisis data menggunakan Analisis statistik Deskriptif dengan formula Persentase  

yakni: 𝑃 =
𝐹

𝑛
𝑋 100 %    (𝑆𝑢𝑑𝑗𝑎𝑛𝑎, 1993) 

Keterangan  

P = persentase 

F = frekuensi jawaban responden 

n = jumlah responden 

 

  

Target atau indikator keberhasilan penelitian ini di tetapkan sebesar 70 % rata-rata dari motivasi 

belajar siswa dalam pembelajaran Bimbingan Konseling. 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan   

Hasil Penelitian Siklus 1 

Berdasarkan hasil observasi terlihat bahwa penggunaan layanan informasi  pada siklus I masih belum 

optimal dan perlu ditingkatkan pemahaman siswa terhadap layanan informasi  ini. Hal ini terlihat 

masih banyaknya siswa yang belum termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran dengan 

serius,dapat dilihat bahwa motivasi  siswa masih < 70 %. Oleh karena itu penelitian perlu dilanjutkan 

ke siklus II. 

 

Hasil Penelitian Siklus II 

Memperlihatkan bahwa target motivasi belajar siswa sebesar >70%  terjadi pada  kegiatan belajar 

kedua dan ketiga pada siklus II. Peningkatan motivasi belajar siswa paling tinggi adalah kemauan 

mengerjakan tugas, disusul kemauan menjawab dan kemauan menanggapi. motivasi siswa paling 

rendah adalah aspek kemauan bertanya. 

 

Bahwa kegiatan pembelajaran pada siklus II ada terjadi peningkatan motivasi siswa melalui layanan 

informasi . Peningkatan motivasi siswa dari kegiatan belajar I ke II, kegiatan belajar II ke III 

mencapai target yaitu >70% sesuai dengan yang sudah ditetapkan 

 

Pembahasan 

Pertama 

Berdasarkan temuan dari penelitian siklus I pada tiga kali pembelajaran dengan empat aspek motivasi 

yang di observasi yakni : kemauan mengerjakan tugas, menanggapi, bertanya dan menjawab. Terlihat 

dengan jelas bahwa masing-masing motivasi mengalami peningkatan yang berbeda pada setiap kali 

pembelajaran. Aspek motivasi yang mengalami peningkatan yang cukup baik adalah kemauan 

mengerjakan tugas, menanggapi, menjawab. kemauan mengerjakan tugas pada siklus I merupakan 

paling tinggi, sedangkan yang paling rendah adalah kemauan bertanya. 

 

Karena peningkatan motivasi siswa tersebut belum memuaskan dan juga berdasarkan hasil refleksi 

disiklus I,maka dapat disimpulkan bahwa pada siklus I ini pemberian layanan informasi  belum 

optimal. Oleh karena itu perlu adanya revisi dan perbaikan tentang pemberian layanan. 

 

Kedua 

Pada siklus II juga dilakukan dalam tiga kali proses pembelajaran terlihat jelas adanya peningkatan 

yang signifikan pada masing-masing aktifitas. Peningkatan terjadi pada aspek kemauan mengerjakan 

tugas, kemudian disusul dengan kemauan menjawab, kemauan menanggapi dan kemauan bertanya. 

Sama halnya dengan siklus I pada siklus ke II motivasi  tertinggi terdapat pada aspek  kemauan 

mengerjakan tugas, sedangkan motivasi  paling rendah adalah kemauan  bertanya. Pada siklus ke II 

semua aspek motivasi  siswa sudah berada >70 %, yaitu rata-rata motivasi  belajar siswa pada siklus 

ke II sebesar 78,4%. Sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditentukan pada bab 

sebelumnya maka penelitian ini dicukupkan sampai pada siklus ke II dan hipotesis tindakan yaitu 

Motivasi belajar siswa ditingkatkan melalui layanan informasi  pada kelas IX MTsN 1 Kota Padang 

dapat diterima. 

 

Kesimpulan dan saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan temuan dan pembahasan pada bagian terdahulu, maka dirumuskan kesimpulan sebagai 

berikut: Terjadi peningkatan motivasi belajar siswa pada semua aspek dibandingkan dengan hasil 

observasi awal sebelum pembelajaran dilakukan. Rata-rata motivasi siswa pada semua aspek di  
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siklus I sebesar 55.2%  mengalami peningkatan sebesar 23,2 % menjadi 78,4% pada siklus kedua. 

Motivasi siswa yang paling tinggi baik pada siklus I maupun pada siklus II yaitu aspek kemauan 

mengerjakan tugas, sedangkan motivasi  siswa yang terendah baik pada siklus I maupun siklus ke II 

yaitu aspek kemauan bertanya. Hipotesis yang diajukan tentang motivasi belajar siswa dapat 

ditingkatkan melalui layanan informasi  di kelas IX.7 MTsN 1 Kota Padang dapat diterima 

 

Saran 

Dari kesimpulan di atas ada beberapa hal yang disarankan yaitu: Kepada guru pembimbing 

diharapkan dapat menggunakan metode dan model pembelajaran yang bervariatif. Guru-guru 

pembimbing disarankan agar menggunakan layanan informasi  terutama pada materi yang 

memerlukan pengetahuan dan pemahaman. Kepala sekolah agar memotivasi guru agar dapat 

melakukan Penelitian Tindakan Kelas ataupun Penelitian Tindakan Layanan guna memacu aktifitas 

serta hasil belajar siswa  secara maksimal. 
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IMPROVING STUDENT'S LEARNING ACTIVITIES IN ART CULTURE 

LESSONS USING COOPERATIVE INTEGRATED READING AND 

COMPREHENSION LEARNING MODEL IN SEMESTER JULY-

DECEMBER 2021 IN CLASS IX.8 MTS NEGERI 6 PADANG CITY 

 

MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA PADA MATA 

PELAJARAN SENI BUDAYA MENGGUNAKAN MODEL 

PEMBELAJARAN COOPERATIVE INTEGRATED READING AND 

COMPREHENSION PADA SEMESTER JULI-DESEMBER 2021 

DI KELAS IX.8 MTS NEGERI 6 KOTA PADANG 
 

Rika Silvia Anggraini, S.Pd 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat 

 

ABSTRACT 

This study aims to describe the increase in student learning activities in the Arts and Culture subject by using 

the Cooperative Integrated Reading and Compresion (CIRC) learning model, which is implemented in the 

Cultural Arts subject in Class IX.8 MTs Negeri 6 Padang City. This research is classified as Classroom Action 

Research (CAR) which was carried out in two cycles. This study seeks to describe the increase in student 

learning activities through the CIRC learning model in learning Art and Culture in Class IX.8 MTs Negeri 6 

Padang City. The material for the first cycle is elements, principles, themes, flow and style, techniques and 

procedures for painting with various materials and techniques. media. The results of the study include: Student 

learning activities can be improved using the CIRC learning model in learning Arts and Culture in Class IX.8 

MTs Negeri 6 Padang City. The average student learning activity from the four aspects studied in the first cycle, 

the percentage of 55.6% increased in the second cycle by 18.9% so that the average student learning activity in 

the second cycle became 74.5%. The highest increase in student learning activities from cycle I to cycle II was 

note-taking activity with an increase of 22.5%, while the lowest increase activity was in questioning activity, 

which was 17.6%. The hypothesis proposed about student learning activities can be improved by using the 

CIRC method in learning Cultural Arts in Class IX.8 MTs Negeri 6 Padang City can be accepted. 

Key Word: Learning Activities, Cooperative Integrated Reading and Compresion 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peningkatan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Seni 

Budaya dengan menggunakan model pembelajaran Cooperatif Integrated Reading and Comprehention (CIRC), 

yang dilaksanakan pada mata pelajaran Seni Budaya di Kelas IX.8 MTs Negeri 6 Kota Padang. Penelitian ini 

tergolong pada Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Penelitian ini berupaya 

menggambarkan peningkatan aktivitas belajar siswa melalui model pembelajaran CIRC pada pembelajaran Seni 

Budaya di Kelas IX.8 MTs Negeri 6 Kota Padang.materi siklus I yaitu unsur, prinsip, tema aliran dan gaya, 

tekhnik dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan dan media. Hasil penelitian meliputi: Aktivitas 

belajar siswa dapat ditingkatkan menggunakan model pembelajaran CIRC pada pembelajaran Seni Budaya di 

Kelas IX.8 MTs Negeri 6 Kota Padang. Rata-rata aktivitas belajar siswa dari keempat aspek yang diteliti pada 

siklus I persentase 55,6% mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 18,9% sehingga rata-rata aktivitas 

belajar siswa pada siklus II menjadi 74,5% . Peningkatan aktivitas belajar siswa siklus I ke siklus II yang paling 

tinggi adalah aktivitas mencatat dengan peningkatan sebesar 22,5%, sedangkan aktivitas peningkatan terendah 

pada aktivitas bertanya yaitu sebesar 17,6%. Hipotesis yang diajukan tentang aktifitas belajar siswa dapat 

ditingkatkan dengan penggunaan metode CIRC pada pembelajaran Seni Budaya di Kelas IX.8 MTs Negeri 6 

Kota Padang dapat diterima. 

Kata Kunci: Aktivitas Belajar, Cooperatif Integrated Reading and Comprehention 
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Pendahuluan 

Pada dasarnya pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik bimbingan, 

pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Pendidikan menduduki posisi 

sentral dalam semua bidang pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas SDM. 

Dalam pengembangan Sumber Daya Manusia dapat diselenggarakan dalam lingkungan keluarga, 

masyarakat dan sekolah. Untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas hendaklah 

memperhatikan penerapan komponen-komponen  pendidikan dari ketiga lingkungan tersebut. 

 

Tujuan Pendidikan tercantum di Undang-undang No.20 Tahun 2003 yaitu untuk mengembangkan 

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

Esa, berakhlak, berilmu, sehat jasmani dan rohani, cakap, kreatif, mandiri, tanggap terhadap tuntunan 

perubahan zaman dan bertanggung jawab kepada bangsa dan Negara. 

 

Mewujudkan hal tersebut di atas seorang anak harus mengikuti pendidikan melalui jenjang formal 

(sekolah). Disekolah guru merupakan salah satu pihak yang memegang peranan sangat penting untuk 

menjadikan seorang anak sesuai dengan tuntutan undang-undang No. 20 Tahun 2003. Berkenaan 

dengan hal ini, maka guru sebagai tenaga pendidik, harus memiliki kompetensi professional 

dibidangnya, yang pada akhirnya guru diharapkan dapat menggali potensi siswa kearah yang optimal 

mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

 

Realita di kelas tidaklah sesederhana yang kita bayangkan, guru sering melakukan suatu proses 

pembelajaran di kelas selalu menerapkan teknik dan strategi pembelajaran yang kurang tepat sesuai 

dengan materi yang diajarkan. Meskipun guru tersebut sudah merasa tidak melakukan suatu 

kesalahan dalam proses pembelajaran tersebut. Kadang-kadang pada akhir pembelajaran guru sering 

jadi serba salah karena hasil proses pembelajaran yang telah dilakukan tidak mencapai hasil yang 

optimal sesuai yang diharapkan. Hal ini juga terjadi pada pembelajaran Seni Budaya khususnya di 

Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah. 

 

Salah satu model pembelajaran yang dianggap cocok adalah model kooperatif yang mengutamakan 

bentuk kerjasama siswa dalam suatu PBM. Metoda pembelajaran kooperatif banyak sekali modelnya. 

Salah satunya adalah medel pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Comprehetion (CIRC). 

Mekanisme dari pembelajaran ini dimana siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri 

dari 4 orang, masing-masing siswa membaca materi yang diberikan dan memahaminya secara 

bergantian dengan pasangannya. Siswa diharapkan berdiskusi untuk mencari sari bacaan dan dapat 

saling menjelaskan kembali kesimpulan-kesimpulan dari materi yang dibacanya dan mencatatnya 

pada buku catatan masing-masing hingga akhirnya siswa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan guru. 

 

Menggunakan metoda CIRC ini, secara langsung atau tidak langsung guru telah mengaktifkan siswa 

dalam kegiatan pembelajaran dikelas dengan cara berdiskusi dan saling berbagi dalam mencari suatu 

kesimpulan materi yang diberikan guru. Semua kegiatan siswa juga diawasi dan dikontrol oleh guru 

agar siswa bisa berkonsentrasi penuh dalam memahami bacaan dan saling berbagi pemahaman antara 

sesama siswa dalam kelompok masing-masing maupun dalam kelompok lain.  

 

Dalam pembelajaran Seni Budaya, metoda ini dirasa cocok untuk diterapkan, karena pada 

pembelajaran Seni Budaya banyak juga materi-materi yang perlu dipahami melalui metoda CIRC 

khususnya dalam memahami pembelajaran Seni Budaya di Sekolah Menengah Pertama./Madrasah 

Tsanawiyah Untuk membuktikan kebenarannya secara konkrit maka perlu diadakan suatu penelitian 
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dengan judul “Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Seni Budaya 

Menggunakan Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading And Comprehension di Kelas 

IX.8 MTs Negeri 6 Kota Padang” 

 

Kajian Teori 

Aktifitas Belajar 

Aktivitas pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi segala sesuatu 

yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non-fisik, merupakan suatu 

aktifitas. Pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri 

atau melakukan aktivitas sendiri. Pada umumnya pengajaran modem lebih menitik beratkan pada asas 

aktivitas. Anak belajar sambil bekerja. 

 

Lebih lanjut Djamarah (2002) mengklasifikasikan pembelajaran itu atas aktifitas (1) mendengar, (2) 

membaca, (3) melihat/memandang, (4) menulis dan mencatat, (5) mengingat, (6) berfikir, serta (7) 

latihan dan praktek.Aktivitas siswa adalah keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, perhatian, 

dan aktivitas dalam kegiatan pembelajaran guna menunjang keberhasilan proses belajar mengajar dan 

memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Aktivitas belajar siswa merupakan indikator adanya 

keinginan siswa untuk belajar. Menurut Sardiman (2008) menyatakan bahwa aktivitas belajar adalah 

kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman sendiri. 

Untuk meningkatkan aktifitas dalam pembelajaran, maka diperlukan berbagai macam prilaku atas 

kegiatan seperti: menerapakn konsep, problem solving, mengajukan pertanyaan, menganalisis, 

menilai, menyimpulkan, member tanggapan, menyanggah, menyediakan sumber belajar.Paul D. 

Dierich dalam Hamalik (2001:172-173) membagi aktivitas atas 8 kelompok, yaitu kegiatan visual, 

lisan, pendengaran, menulis, menggambar, metrik, mental dan emosional. 

 

Kegiatan-kegiatan visual (Visual activities) 

Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, demontrasi, pameran dan mengamati 

orang lain bekerja atau bermain. 

 

Kegiatan-kegiatan lisan (Oral activities) 

Mengerrukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, 

memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, interupsi. Kegiatan-kegiatan 

pendengaran (Listening activities).Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau 

diskusikelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio. Kegiatan-kegiatan 

menulis(Writing activities). Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, 

membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket. Kegiatan-kegiatan 

menggambar(Drawing activities). Menggarnbar,membuat tabel, charc, diagram peta dan pola. 

 

Kegiatan-kegiatan metrik(Motor activities), melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan 

pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan, menari dan berkebun. Kegiatan-kegiatan 

mental(Mental activities), merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, melihat 

hubungan-hubungan, dan membuat keputusan. Kegiatan-kegiatan emosional(Emotional activities), 

minat, membedakan, merasa bosan, gugup, berani, tenang, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan dalam 

kelompok ini terdapat dalam suatu jenis kegiatan dan overlap satu sama lainnya. 

 

Asas aktivitas digunakan dalam semua jenis metode mengajar, baik metode dalam kelas maupun 

metode mengajar diluar kelas. Hanya saja penggunaannya dilaksanakan dalam bentuk yang berlain-
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lainan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan sisesuaikan pula pada orientasi sekolah yang 

menggunakan jenis kegiatan itu. 

 

Kegiatan pembelajaran yang berhasil semestinya melalui berbagai macam aktifitas baik fisik maupun 

mental. Aktifitas fisik yaitu suatu kegiatan dengan anggota badan. Aktifitas mental yaitu kekuatan 

jiwa seseorang yang mendengarkannya untuk berfikir dan belajar. 

 

Berdasarkan konsep tentang aktifitas pembelajaran, maka dapat disimpulkan bahwa aktifitas belajar 

dimaksudkan sebagai perpaduan atau kombinasi dari indra penglihatan, pendengaran, perasaan/rabaan 

yang dapt berwujud berjalannya akal, ingatan dan emosional. Mencermati aktifitas seseorang dalam 

pembelajaran, maka indikasinya antara lain: (1) mendengarkan, (2) melihat/memandang, (3) bertanya, 

(4) mengemukakan pendapat, (5) menyimpulkan, (6) membaca, (7) mengamati, (8) mengingatkan, (9) 

menjawab pertanyaan, (10) berfikir, belatih dan praktek. 

 

Model PembelajaranCooperative Integrated Reading and Comprehension (CIRC) 

Menurut Coover dalam Sofwan (2002) mengemukakan bahwa metoda kooperatif merupakan strategi 

pembelajaran yang berstruktur dan sistematis,dimana kelompok kecil bekerja sama untuk 

menghasilkan sesuatu yang optimal, pembelajaran tersebut menyebabkan semua individu menjadi 

terlibat langsung serta mampu mengembangkan pemahaman terhadap kelompoknya.  Salah satu 

metoda kooperatif ialah: Cooperative Integrated Reading and Comprehension (CIRC). Terjemahan 

bebas dari CIRC adalah komposisi terpadu membaca dan menulis secara koperatif –kelompok.Dalam 

pembelajaran CIRC atau pembelajaran terpadu setiap siswa bertanggung jawab terhadap tugas 

kelompok. Setiap anggota kelompok saling mengeluarkan ide-ide untuk memahami suatu konsep dan 

menyelesaikan tugas (task), sehingga terbentuk pemahaman yang dan pengalaman belajar yang lama 

Menurut Steven dan Sofwan (2002) langkah-langkah metoda CIRC yaitu :  Bentuk kelompok secara 

heterogen yang terdiri dari 3 orang. Guru memberikan wacana atau materi sesuai dengan topic 

pembelajaran. Dorong siswa untuk bekerjasama, memikirkan ide pokok dan membuat tanggapan. 

Mempresentasikan hasil kerja kelompok. Guru membuat kesimpulan 

 

Metodologi Penelitian 

Metoda yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan penelitian tindakan kelas (classroom 

action research) yang dikembangkan oleh Chemmis dan McTaggart (1998) yaitu melalui siklus yang 

terdiri dari : planning (perencanaan), acting (pelaksanan), observing (observasi), reflecting (refleksi). 

Jenis penelitian ini diharapkan dapat memberikan cara atau prosedur baru untuk memperbaiki dan 

meningkatkan profesionalisme guru kelas, dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Jenis 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan cara atau prosedur baru untuk memperbaiki dan 

meningkatkan profesionalisme guru kelas, dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata 

pelajaran Seni Budaya di MTs Negeri 6 Kota Padang . Penelitian ini dilaksanakan di Kelas IX.8 MTs 

Negeri 6 Kota Padang pada pembelajaran Seni Budaya dengan jumlah siswa 34 orang. Waktu 

penelitian ini direncanakan pada semester Juli – Desember 2021 yang berlangsung selama dua bulan 

yakni bulan September dan Oktober 2021. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil Penelitian 

Siklus Pertama 

Berdasarkan hasil observasi di atas terlihat bahwa penggunaan metoda CIRC pada pembelajaran pada 

siklus I masih belum optimal dan perlu ditingkat pemahaman siswa terhadap pelaksanaan metode 
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CIRC ini. Hal ini terlihat masih banyaknnya siswa yang belum termotivasi untuk melaks anakan 

pembelajaran dengan serius, sehingga perlu di berikan motivasi lebih dan perhatian pada siswa Kelas 

IX.8 ini, terutama pada aktivitas membaca, dengan banyak membaca siswa diharapkan lebih 

memahami pelajaran dan menimbulkana banyak pertanyaan dari siswa. Rata-rata aktivitas belajar 

siswa pada siklus I dari keempat aspek aktivitas yang di observasi sebesar 55,6%. dapat dilihat bahwa 

aktifitas siswa masih <60% sehingga belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan. untuk 

itu penelitian perlu dilanjutkan ke siklus II. 

 

Siklus Kedua 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus kedua di atas tergambar bahwa penggunaan metode 

pembelajaran CIRC dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pada pembelajaran dari 

pertemuan 1 sampai pertemuan 3 pada siklus ke II. penggunaan metode pembelajaran CIRC dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Seni Budaya di Kelas IX.8 semester Juli – 

Desember 2021 MTs Negeri 6 Kota Padang, hal ini terlihat pada kegiatan pembelajaran di siklus II 

yang sudah mencapai 74,5% yang mana sudah melawati indikator keberhasilan yang telah ditetapkan 

pada bab sebelumnya yaitu sebesar >60% sehingga peneliti bersama teman sejawat mengambil 

keputusan bahwa penelitian dicukupkan sampai pada siklus ke II. 

 

Pembahasan  

Berdasarkan temuan dari penelitian siklus pertama pada tiga kali pembelajaran dengan empat aktifitas 

yang diobservasi yakni: aktifitas membaca, bertanya, mengerjakan latihan, dan mencatat. Terlihat 

dengan jelas bahwa masing-masing aktifitas mengalami peningkatan yang berbeda pada setiap kali 

pembelajaran. Pada siklus I aktivitas tertinggi terdapat pada aktivitas membaca sedangkan aktivitas 

terendah terdapat pada aktivitas memberikan pendapat. 

 

Karena peningkaatan aktifitas siswa tersebut belum memuaskan dan juga berdasarkan hasil refleksi di 

siklus I, maka dapat disimpulkan pada siklus I ini penerapan metoda CIRC ini belum optimal. Untuk 

itu perlu adanya revisi dan perbaikan tentang cara palaksanaan metoda CIRC ini dengan penambahan 

motivasi pada siklus kedua sehinga siswa lebih leluasa lagi dalam berdiskusi dalam kelompok, siswa 

yang kurang aktivitasnya diberikan perhatian yang lebih, sehingga aktivitasnya diharapkan bisa 

meningkat. 

 

Temuan tentang aktivitas belajar siswa pada bagian terdahulu dimana pentingnya aktivitas belajar 

sesuai dengan pendapat Sardiman (2008) yang menyatakan bahwa aktivitas belajar yang dilakukan 

untuk memperoleh perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman sendiri, dalam hal ini dari siswa 

ke siswa. 

 

Pada siklus kedua juga dilakukan dalam tiga kali proses pembelajaran terlihat jelas adanya 

peningkatan yang signifikan pada masing-masing aktifitas.aktivitasbelajar tertinggi terjadi pada 

aktifitas membaca, disusul dengan aktifitas, mencatat dan memberikan pendapat. Sedangkan aktifitas 

bertanya tergolong aktifitas paling rendah di siklus kedua. Penerapan metoda CIRC sudah cukup baik 

dan lebih optimal bila dibandingkan dengan pelaksanaan pada siklus I Siswa lebih percaya diri untuk 

beraktifitas pada setiap pembelajaran berlangsung terutama pada saat guru menggunakan metoda dan 

model pembelajaran CIRC. Menurut Sriyono (1992) bahwa aktifitas belajar merupakan perpaduan 

dari aktifitas indera pendengaran, penglihatan, rabaan yang berwujud aktifitas akal, ingatan dan 

keaktifan emosi. 
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Dari pembahasan di atas terlihat dengan jelas bahwa pelaksanaan metoda dan model pembelajaran 

CIRC dapat mendorong meningkatnya aktifitas belajar siswa pada pembelajaran Seni Budaya di 

Kelas IX.8 semester Juli – Desember 2021 MTs Negeri 6 Kota Padang 

 

Penutup 

Kesimpulan 

Berdasarkan temuan dan pembahasan, pada bagian terdahulu, maa dirumuskankesimpulan sebagai 

berikut: Aktivitas belajar siswa dapat ditingkatkan menggunakan model pembelajaran CIRC pada 

pembelajaran Seni Budaya di Kelas IX.8 MTs Negeri 6 Kota Padang. Rata-rata aktivitas belajar siswa 

dari keempat aspek yang diteliti pada siklus I dengan persentase 55,6% mengalami peningkatan pada 

siklus II sebesar 18,9% sehingga rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus II menjadi 74,5%. 

Peningkatan aktivitas belajar siswa dari siklus I ke siklus II yang paling tinggi adalah aktivitas 

mencatat dengan peningkatan sebesar 22,5%, sedangkan aktivitas peningkatan terendah pada aktivitas 

bertanya yaitu sebesar 17,6%. Hipotesis yang diajukan tentang aktifitas belajar siswa dapat 

ditingkatkan dengan penggunaan metode CIRC pada pembelajaran Seni Budayadi Kelas IX.8 MTs 

Negeri 6 Kota Padang dapat diterima. 

 

Saran 

Dari kesimpulan diatas ada bebrapa hal yang disarankan yaitu: Bagi semua guru MTs Negeri 6 Kota 

Padang Khususnya dan guru Seni Budaya umumnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan 

pembelajaran Seni Budaya dengan menggunakan model pembelajaran CIRC, dan tidak tertutup 

kemungkinan mencari model pembelajaran yang lebih menarik lagi sehingga tercapailah tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Kepada guru diharapkan dapat menggunakan metoda dan model 

pembelajaran yang bervariatif sehingga dapat meningkatkanaktivitas belajar siswa dan nantinya bisa 

meningkatkan hasil belajar siswa nantinya. Kepala sekolah agar memotivasi guru agar dapat 

melakukan Penelitian Tindakan Kelas, sehingga guru bisa melihat masalah-masalah yang terjadi pada 

proses belajar mengajar dan mencari solusi yang tepat, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan 

dengan yang diharapkan. 
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ABSTRACT 

This study aims to determine the increase in student learning activities in the application of Cultural Arts 

learning through the use of the cooperative learning time token model in Class IX.12 Mts Negeri 6 Padang City. 

This type of research is Classroom Action Research. The subjects of this study were all students in Class IX.12 

Mts Negeri 6 Padang City, totaling 32 people. The procedure or method used in this study consisted of two 

cycles. In the first cycle the teaching material was creative dance, while in the second cycle the teaching 

material was theater arts. The stages of the research include: (1) planning, (2) action, (3) observation, (4) 

reflection. Based on the findings and discussion in the previous section, it can be concluded as follows: Student 

learning activities for all aspects observed (attendance, paying attention to teacher explanations, taking notes, 

expressing opinions, answering questions and doing worksheets) increased significantly from cycle I to cycle II, 

which was 13 ,6%. Student learning activities in Cultural Arts learning through the use of the Time Token 

cooperative model can increase student learning activities in Class IX.12 at Mts Negeri 6 Padang City in the 

January-June 2022 semester 

Key Word: Cooperative Learning Time Token Model, Learning Activities. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar siswa penerapan pembelajaran Seni 

Budaya melalui penggunaan model cooperative learning time token di Kelas IX.12 Mts Negeri 6 Kota Padang. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research). Subjek penelitian ini adalah 

semua siswa di Kelas IX.12 Mts Negeri 6 Kota Padang yang berjumlah 32 orang. Prosedur atau cara yang 

dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari dua siklus. Pada siklus pertama materi ajarnya adalah tari kreasi, 

sedangkan pada siklus kedua materi ajarnya adalah seni teater. Tahapan-tahapan penelitian meliputi : (1) 

Perencanaan (planning), (2) Pelaksanaan (action), (3) Pengamatan (obesevation),(4) Refleksi (reflection). 

Berdasarkan temuan dan pembahsan pada bagian terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut: Aktivitas belajar 

siswa untuk semua aspek yang diamati (kehadiran, memperhatikan penjelasan guru mencatat, mengemukakan 

pendapat, menjawab pertanyaan dan mengerjakan LKS) meningkat cukup berarti dari siklus I ke siklus ke II 

yakni sebesar 13,6%. Aktifitas belajar siswa pada pembelajaran Seni Budaya melalui penggunaan model 

kooperatif Time Token dapat meningkat aktifitas belajar siswa di Kelas IX.12 di Mts Negeri 6 Kota Padang 

pada semester Januari-Juni 2022 

Kata Kunci : Model Cooperative Learning Time Token, Aktivitas Belajar. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuannya adalah untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara 

yang kreatif serta bertanggung jawab sesuai UU Sisdiknas No. 20/2003. 

 

Pencapaian tujuan di atas, perlu adanya peran guru, metode dan sarana pembelajaran. Guru 

diharapkan dapat menciptakan kondisi belajar yang dapat melibatkan siswa secara aktif baik fisik 

maupun mental sehingga siswa dapat termotivasi dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini, 

kemampuan guru dituntut untuk memilih metode pengajaran yang tepat yang memungkinkan siswa 

mengembangkan kualitas dan potensinya. 

 

Strategi dan metode yang digunakan di sekolah sangat berpengaruh kepada kegiatan dan hasil 

belajar yang diperoleh, salah satu mata pelajaran itu adalah Seni Budaya. pelajaran Seni Budaya 

juga menjadi dasar bagi pengembangan ilmu-ilmu lain baik dalam bidang kesenian Berdasarkan 

luas dan pentingnya mata pelajaran Seni Budaya, maka diperlukan keseriusan pendidik dan 

institusi pendidikan agar kualitas pembelajaran Seni Budaya mendapat perhatian yang lebih 

optimal agar peserta didik benar memahami mata pelajaran Seni Budaya lebih dalam. 

 

Rendahnya nilai Seni Budaya disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor ini tergambarkan dalam 

tingkah laku siswa, seperti adanya anggapan bahwa Seni Budaya itu rumit, membosankan dan belajar 

tentang reaksi-reaksi Seni Budaya itu membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Sedikit sekali siswa 

yang mau bertanya mengeluarkan argumen ataupun pendapatnya dalam pembelajaran Seni Budaya. 

Mereka cendrung hanya mendengar dan menerima saja apa yang dijelaskan oleh guru didepan kelas. 

 

Keadaan ini sesuai dengan pendapat Slameto (2003 : 57) bahwa ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar diantaranya adalah perhatian, bakat, motif dan minat belajar siswa. 

Penerapan model pembelajaran yang diperkirakan mampu mengatasi permasalahan ini perlu 

dipikirkan, salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi hal diatas adalah meminta 

siswa untuk belajar kelompok yang bersifat  cooperative learning, dalam pembelajaran model 

cooperative learning ini tidak sama dengan sekedar belajar dalam kelompok biasa dan tidak semua 

belajar kelompok dapat dikatakan sebagai pembelajaran kooperatif. 

 

Belajar kelompok adalah salah satu model pembelajaran yang banyak digunakan oleh guru, dimana 

dalam belajar kelompok dituntut keaktifan siswa. Dalam kerja kelompok siswa diharapkan aktif 

dalam kelompoknya dan semua anggota kelompok bekerjasama menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan guru. pelaksanaan belajar kelompok belum maksimal  dalam pembelajaran dan aktivitas 

siswa. Hal ini disebabkan karena sebagian anggota kelompok tidak ikut aktif berpartisi dalam 

kelompoknya,  mereka hanya pasrah dan numpang duduk saja yang penting bagi mereka namanya 

sudah tercantum dalam anggota yang lainnya. Kadang-kadang ada yang mengganggu temannya dan 

bermain-main dalam belajar kelompok memakan waktu yang lama dan seringkali menyebabkan tidak 

tuntasnya materi ajar. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis memberikan suatu model  

Cooperative Learning tipe Time Token yang diduga dapat mengatasi permasalahan tersebut.  

 

Pendapat Ibrahim (2000:51) apabila seorang guru memiliki kelompok –kelompok belajar kooperatif 

dimana sejumlah kecil siswa mendominasi percakapan dan ada sejumlah kecil siswa yang malu dan 

tidak pernah bicara sama sekali, maka Time Token dapat membantu membagikan peran lebih merata. 
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Cooperative learning tipe Time Token adalah suatu tipe pembelaran  yang dapat menumbuhkan 

semangat dan aktivitas siswa karena pada pembelajaran tipe Time Token ini di setiap siswa dituntut 

untuk mengeluarkan pendapatnya, sehingga tidak ada siswa pintar yang mendominasi diskusi karena 

semua siswa diberi waktu yang sama untuk berbicara. 

 

Berdasarkan masalah di atas, maka penulis merasa perlu untuk menerapkan model cooperative 

learning tipe time token pada pembelajaran di Kelas IX.12 di Mts Negeri 6 Kota Padang dengan 

harapan dapat meningkat aktivitas belajar siswa di Kelas IX.12 di Mts Negeri 6 Kota Padang ini. 

Penelitian  ini dilakukan dalam bentuk sebuah Penelitian Tindakan Kelas dengan judul 

“Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Pada Pembelajaran Seni Budaya Melalui Penggunaan Model 

Cooperative Learning Tipe Time Token Kelas IX.12 di Mts Negeri 6 Kota Padang” 

 

KAJIAN TEORI 

Pengertian Aktivitas Belajar 

Ahmadi (2004:132) mendefenisikan aktivitas belajar sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan 

untuk mencapai tujuan belajar”, dan menurut Sriyono (2008: 1) aktivitas adalah “segala kegiatan 

yang dilaksanakan baik secara jasmani atau rohani”, jadi aktivitas belajar adalah suatu perilaku yang 

selalu berusaha bekerja karena atau belajar dengan sungguh-sungguh baik secara jasmani dan rohani 

untuk mendapatkan kemajuan atau prestasi yang gemilang yang diperoleh dari perubahan tingkah 

laku, pengalaman dan latihan, selama proses pembelajaran berlangsung diharapkan siswa mempunyai 

aktivitas belajar secara positif. 

 

Pengertian Pembelajaran Koperatif 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) adalah pembelajaran yang mengembangkan interaksi 

antar kelompok siswa yang berasal dari berbagai perbedaan latar belakang, potensi dan harapan yang 

berbeda-beda sehingga bekerjasama dalam mengembangkan diri dan kondisi belajar untuk mencapai 

tujuan belajar yang lebih baik. 

 

Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif terjadi melalui suatu fase atau tahapan. Pembelajaran dimulai dengan guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi belajar siswa, selanjutnya diikuti 

dengan penyampaian informasi seputar materi yang akan dibahas, kemudian siswa dikelompokkan 

kedalam suatu kelompok belajar, tahapan ini diikuti oleh bimbingan guru pada siswa bekerjasama 

dalam menyelesaikan tugas dalam menyelesaikan tugas mereka, fase terakhir dari pembelajaran 

kooperatif adalah penyajian hasil akhir dari kelompok dan melihat sejauh mana pemahaman mereka 

terhadap materi yang dibahas serta memberikan penghargaan berupa pujian bagi mereka yang biasa 

memecahkan materi yang dibahas dengan benar 

 

Hakikat Pembelajaran Time Token 

Time token adalah kegiatan khusu yang mengajarkan keterampilan berperan serta yang seimbang 

antara anggota kelompok. Hal ini dilakukan untuk menghindari kelemahan-kelemahan siswa dalam 

berdiskusi. Seperti yang dikemukakan oleh Ibrahim (2000 :48) bahwa: 

 

Dalam belajar bersama banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam berbagai waktu dan bahan 

pelajaran, menjadi bos terhadap siswa lain, berbicara tanpa henti, dan melakukan sendiri segala 

pekerjaan  kelompok adalah contoh-contoh ketidak kemampuan siswa dalam berbagi waktu dan 

bahan pelajaran. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Prosedur atau cara yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari dua siklus. Tahapan-tahapan siklus 

I yaitu: (1) Perencanaan (planning), (2) Pelaksanaan (action), (3) Pengamatan (obesevation),(4) 

Refleksi (reflection). hal ini dilakukan dengan membenahi semua kekurangan atau kelemahan yang 

ada pada siklus I. 

 

Setelah siklus I terlaksana, jika hasil yang diharapkan masih belum mencapai indikator keberhasilan 

maka dilakukan siklus ke II. Pada siklus ke dua merupakan perbaikan pada siklus pertama, dimana 

tahapan yang dilakukan meliputi : (1) Perencanaan (planning), (2) tindakan (action), (3)  pengamatan 

(observation), (4) refleksi (reflection). 

 

Tahapan Perencanaan (Planning) 

Rencana merupakan tindakan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki, meningkatkan atau 

perubahan perilaku dan sikap sebagai solusi. Kegiatan perencanaan antara lain sebagai berikut: a) 

Identifikasi masalah, b) Perumusan masalah dan analisis penyebab terjadinya masalah, c) Penentuan 

jadwal kegiatan penelitian, yaitu pada bulan Februari 2022,  dengan wawancara dengan pihak sekolah 

(wali kelas), d) Penyususnan rencana pengajaran yang berpedoman pada silabus yang disediakan pada 

mata pelajaran Seni Budaya e) Menyusun lembar kerja siswa (LKS) dalam bentuk pertanyaan, f) 

Mempersiapkan alat pendukung lainnya (alat-alat tulis) dan segala sesuatu yang dibutuhkan waktu 

penelitian, g) Perencanaan, rencana hanya bersifat sementara  dan fleksibel yang disiapkan untuk 

diubah sesuai dengan keadaan yang ada. 

 

Tahap Tindakan (Action) 

Tahap tindakan ini merupakan apa yang dilakukan oleh guru atau peneliti sebagai upaya perbaikan, 

peningkatan atau perubahan yang diinginkan. Tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini 

disesuaikan dengan langkah-langkah tindakan pembelajaran yang telah dirancang dalam rencana 

pembelajaran.  

 

Langkah-langkah tindakan pembelajaran atau perlakuan yang dilaksanakan selama proses belajar 

mengajar berlangsung sesuai dengan langkah-langkah atau fase-fase pembelajaran kooperatif 

berdasarkan pendapat Ibrahim dan Lie antara lain: a) Siswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil 

yang terdiri dari empat atau lima orang, b) Guru menjelaskan pelajaran yang harus dikuasai oleh 

siswa. Setelah guru menjelaskan kepada siswa tahap kegiatan pembelajaran kooperatif dengan tipe 

time token, b) Guru memberikan LKS yang berisi soal esai dan objektif yang berkaitan dengan materi 

pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa, c) Siswa diberi waktu selama 10-35 menit untuk 

memikirkan dan memecahkan masalah atau pertanyaan pada LKS yang diberikan guru secara 

berkelompok. Teknik yang dilakukan adalah dengan melihat aktivitas siswa dalam mengerjakan soal 

yang diberikan, d) Selanjutnya guru meminta siswa untuk melaporkan atau mempresentasikan hasil 

diskusikan mereka secara individu berbentuk pidato bukan ceramah sesuai dengan kupon dan lama 

waktu yang tertera pada kupon tersebut, kemudian siswa yang lain yang masih memiliki kupon 

menanggapi atau menjawab pertanyaan yang beru sesuai dengan waktu pada kuponnya. Apabila 

semua kupon telah habis tetapi waktu masih tersisa maka kupon boleh dibagikan dan mengulangi 

prosesnya sekali lagi. 

 

Tahap Pengamatan (observation) 

Mengamati atas hasil atau dampak dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan pada siswa. 

Pengamatan dalam penelitian dilakukan dengan teknik mengobservasi segala tindakan siswa yang 

terjadi dalam satu siklus penuh, berfungsi mengdokumentasikan pengaruh tindakan serta prosesnya. 
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Pengamatan beroriantasi kepada masa yang akan datang, memberikan dasar bagi refleksi selanjutnya. 

Pengamatan sangat memberikan andil pada perbaikan praktek melalui pemahaman yang lebih baik 

dan tindakan yang difikirkan secara lebih kritis. Kegiatan yang dilakukan dalam pengamatan aktivitas 

siswa meliputi: 1) Kehadiran siswa, 2) Memperhatikan penjelasan guru, 3) Mencatat penjelasan guru, 

4) Mengemukakan pendapat, 5) Menjawab pertanyaan, 6) Mengerjakan LKS. 

 

1. Refleksi (Reflection) 

Refleksi dalah untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat pada saat melakukan penelitian 

dan memechakan masalah –masalah yang ada atau mencari solusi yang terbaik untuk dilaksanakan 

pada siklus berikutnya, dengan tujuan meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Alternative 

keputusan yang diambil dari refleksi diatas adalah: a) Sama pada siklus I, jika hasil yang diperoleh 

sudah maksimal, b) Pergantian atau perubahan tindakan pada siklus II, jika hasil yang diharapkan 

kurang atau tidak memuaskan. 

 

Untuk menjawab rumusan masalah hipotesis tindakan tentang keaktifan siswa, maka data yang 

diperoleh dari hasil observasi akan penliti deskripsikan dan kemudian diinterpretasikan. Untuk 

melihat persentase keaktifan dalam pembelajaran digunakan rumus: 

P =  
𝐹

𝑛
 𝑋 100% 

(Arikunto (2007)) 

Keterangan:  

P: Persentase hasil yang diperoleh 

F : Frekuensi jawaban dari masing-masing responden 

n: Jumlah responden 

 

Mengetahui skala perubahan atau kenaikan dari setiap siklus pada masing-masing indikator maka 

dilihat dengan rating scale, rating scale yaitu pengukuran terhadap keadaan pada saat dilakukan 

kegiatan, dengan menggunakan pilihan jawaban sebagai berikut: 

 

Tabel . Skala pengukuran keaktifan siswa 

 

No Persentase Penilaian 

1 81% - 100% Baik sekali 

2 61% - 80% Baik 

3 41% - 60% Cukup 

4 21% - 40% Kurang 

5 0% - 20% Kurang sekali 

Sumber: Arikunto (2007:18) 

 

Cara ini digunakan dengan menghitung skala dari masing-masing indikator, adapun indikator yang 

menggunakan rating scale ini adalah sebagai berikut: kehadiran, ketertiban kelas, mengemukakan 

pendapat, menanggapi pendapat dari kelompok lain dan tes akhir siklus.  Pada indikator 

mengemukakan pendapat penilaiannya kepada masing-masing siswa yang dilihat dari jawaban atas 

pertanyaan yang diberikan lalu dihitung nilai rata-rata siswa, kemudian barulah dimasukkan ke skala 
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yang telah ditentukan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini ditetapkan rata-rata sebesar 80% 

siswa aktif dalam pembelajaran. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah tahapan-tahapan pada siklus I berlangsung maka di dapat aktivitas belajar siswa seperti tabel 

dibawah ini: 

Tabel. Aktifitas Belajar Siswa di Siklus I, 

No Indikator Jumlah 
Jumlah 

Siswa 

Persentase/Nilai 

Rata-Rata 
Kriteria 

1 Kehadiran siswa 31 32 96.9 Baik sekali 

2 
Memperhatikan 

penjelasan guru 
25 32 78.1 Baik 

3 
Mencatat 

penjelasan guru 
21 32 65.6 Baik 

4 
Mengemukakan 

pendapat 
19 32 59.4 Cukup 

5 
Menjawab 

pertanyaan 
17 32 53.1 Cukup 

6 Mengerjakan LKS 28 32 87.5 Baik sekali 

  Rata-Rata      73.4 Baik 

Sumber. Pengolahan data primer 2022 

Sesuai dengan indikator keberhasilan, yang telah ditetapkan yakni 80% untuk semua aspek aktifitas, 

maka tindakan pada siklus I belum dikatakan berhasil, sebab rata-rata aktifitas belajar siswa baru 

mencapai 73.4% untuk semua aktifitas yang diamati. 

 

Setelah tahapan-tahapan pada siklus I berlangsung maka di dapat aktivitas belajar siswa seperti tabel 

di bawah ini: 

Tabel. Rata-rata Aktifitas Belajar Siswa Siklus II 

No Indikator Jumlah 

Jumlah 

Siswa 

Persentase/

Nilai Rata-

Rata Kriteria 

1 Kehadiran siswa 31 32 96.9 Baik sekali 

2 

Memperhatikan 

penjelasan guru 26 32 81.3 Baik sekali 

3 

Mencatat 

penjelasan guru 27 32 84.4 Baik sekali 

4 

Mengemukakan 

pendapat 25 32 78.1 Baik 

5 

Menjawab 

pertanyaan 28 32 87.5 Baik sekali 

6 

Mengerjakan 

LKS 30 32 93.8 Baik sekali 

  Rata-Rata      87.0 Baik sekali 

Sumber. Pengolahan data primer 2022 
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Model pembelajaran cooperative learnig Tipe Time Token sangat membantu siswa dalam 

meningkatkan aktivitas belajar Seni Budayanya, karena semua indikator sudah berada diatas indikator 

keberhasilan yang ditetapkan pada bab III dengan rata- rata semua aspek yaitu 87.0% Dengan 

demikian penelitian bisa dihentikan hanya sampai pada siklus kedua ini. 

 

Berdasarkan hasil penelitian ditemui bahwa aktivitas dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 

Seni Budaya dengan menggunakan model Cooperative Learning Tipe Time Token dalam upaya 

meningkat aktivitas belajar siswa pada kelas IX.12 Mts Negeri 6 Kota Padang dan dapat saling 

berkontribusi baik bagi siswa yang berkemampuan tinggi maupun siswa yang berkemampuan rendah 

karena kelompok tersebut terbentuk dari empat orang siswa yang berkemampuan berbeda. Hal ini 

dilakukan agar siswa yang berkemampuan tinggi bisa membantu dan memotivasi siswa yang 

berkemampuan rendah. 

 

Bertolak dari aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Seni Budaya melalui model kooperatif tipe 

Time Token yaitu pada siklus I belum mencapai indikator keberhasilan, terkesan bahwa siswa masih 

perlu penyesuaian, tidak semua siswa memiliki buku pegangan, siswa kurang bekerja sama dalam 

berdiskusi dalam kelompoknya, siswa masih malu-malu untuk tampil, siswa takut salah dan 

ditertawakan teman-temannya. Kesimpulan peneliti dan observer tindakan perlu dilanjutkan pada 

siklus kedua. 

 

Aktivitas dan hasil belajar siswa pada siklus II mengalami peningkatan dari siklus I. kehadiran siswa, 

memperhatikan penjelasan guru, mengemukakan pendapat, menjawab pertanyaan, mengerjakan LKS 

serta tes akhir siklus siswa sudah mencapai target yang diinginkan. Oleh karena itu model 

pembelajaran kooperatif  tipe  Time Token dapat dikatakan berhasil dengan baik karena model 

tersebut dapat meningktakan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

 

Berdasarkan deskripsi data sebelumnya ternyata aktivitas belajar siswa melalui penggunaan model 

Cooperative Tipe Time Token meningkat dari siklus pertama ke siklus kedua dimana Kehadiran di 

kelas 31 orang (96, 9%) dan pada siklus II tetap 31 orang (96.9%), indikator memperhatikan 

penjelasan guru meningkat dari 25 orang (78,1%) pada siklus I naik menjadi 26 orang (81,3%) pada 

siklus II,  indikator mencatat penjelasan guru meningkat dari 21 orang (65,6%) menjadi 27 orang 

(84,4%) pada siklus II, indikator mengemukakan pendapat pada siklus I 19 orang (59,4%) meningkat 

pada siklus II menjadi 25 orang (78,1%), indikator menjawab pertanyaan pada siklus I 17 orang 

(53,1%) meningkat pada siklus II menjadi 28 (87,5%), dan indikator mengerjakan LKS pada siklus I 

28 orang (87,5%) meningkat pada siklus II menjadi 30 orang (93,8%). Data ini memperlihatkan 

bahwa rata-rata aktifitas belajar siswa di siklus pertama sebesar 73.4% dan pada siklus kedua menjadi 

87,0%, meningkat sebesar 13,6%.  

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa pada pembelajaran Seni Budaya 

dengan menggunakan model kooperatif Tipe Time Token di Kelas IX.12 pada semester Januari-Juni 

2022 meningkat cukup berarti. Dalam pengertian lain hipotesis yang diajukan dapat diterima. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan temuan dan pembahasan pada bagian terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Aktivitas belajar siswa untuk semua aspek yang diamati (kehadiran, memperhatikan penjelasan guru 

mencatat, mengemukakan pendapat, menjawab pertanyaan dan mengerjakan LKS) meningkat cukup 

berarti dari siklus I ke siklus ke II yakni sebesar 13,6%. Aktivitas belajar siswa pada pembelajaran 
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Seni Budaya melalui penggunaan model kooperatif Time Token dapat meningkat aktifitas belajar 

siswa di Kelas IX.12 di Mts Negeri 6 Kota Padang pada semester Januari-Juni 2022. 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

Kepada guru Seni Budaya khususnya, peneliti menyarankan agar dapat merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran kooperatif dalam bentuk time token dalam proses pembelajaran. 

Mengingat penelitian ini dilakukan hanya pada pokok bahasan perusahaan dan badan usaha, 

kreativitas dalam tindakan Seni Budaya, maka diharapkan pada peneliti lain untuk mengadakan pada 

pokok bahasan lain dalam mata pelajaran lainnya. 
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ABSTRACT 

The purpose of writing this classroom action research is to describe the results of the author's classroom action 

research in applying Higher Order Thinking Skills (HOTS)-oriented learning. The target of this classroom 

action research is the odd semester class IX students at SMPN 3 Bukit Kemuning. The following conclusions 

can be drawn: Learning Indonesian on the material structure and linguistic aspects of short stories with the 

PBL learning model is worthy of a HOTS-oriented classroom action research because it can improve students' 

ability to transfer knowledge, think critically, and solve problems. With the preparation of a learning 

implementation plan (RPP) systematically and carefully, thematic learning with the PBL learning model that is 

carried out is not only HOTS-oriented, but also integrates PPK, literacy, and 21st century skills. 

Key Word: Discovery Based Learning, Higher Order Thinking Skills (HOTS), Critical Thinking Ability 

 

ABSTRAK 

Tujuan penulisan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mendeskripsikan hasil penelitian tindakan kelas 

penulis dalam menerapkan pembelajaran berorientasi Higher Order Thiking Skills (HOTS). Sasaran 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas IX semester ganjil di SMPN 3 Bukit Kemuning. 

Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pembelajaran bahasa Indonesia pada materi struktur dan aspek 

kebahasaan teks cerpen dengan model pembelajaran PBL layak dijadikan penelitian tindakan kelas pembeljaran 

berorientasi HOTS  karena dapat meingkatkan kemampuan siswa dalam melakukan transfer pengetahuan, 

berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Dengan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) secara 

sistematis dan cermat, pembelajaran tematik dengan model pembelajaran PBL yang dilaksanakan tidak sekadar 

berorientasi HOTS, tetapi juga mengintegrasikan PPK, literasi, dan kecakapan abad 21. 

Kata Kunci: Discovery Based Learning, Higher Order Thiking Skills (HOTS), Kemampuan Berpikir Kritis 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMPN 3 Bukit Kemuning sesuai dengan tuntutan Kurikulum 

2013  membutuhkan beberapa metode, pendekatan pembelajaran yang variatif sesuai dengan 

karakteristik materi yang diajarkan. Beberapa materi pokok, misalnya unsur, struktur, dan aspek 

kebahasaan Teks Cerita Pendek, masing-masing disajikan sesuai dengan karaktristik materi. Dalam 

praktik pembelajaran Kurikulum 2013 yang penulis lakukan selama ini, penulis menggunakan buku 

siswa dan buku guru. Penulis meyakini bahwa buku tersebut sudah sesuai dan baik digunakan di kelas 

karena diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ternyata, dalam praktiknya, 

penulis mengalami beberapa kesulitan seperti materi dan tugas tidak sesuai dengan kemampuan dan 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7  │   No.7 │   JULI 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         75 

  

latar belakang siswa. Selain itu, penulis masih berfokus pada penguasaan pengetahuan kognitif  yang 

lebih mementingkan kemampuan menyelesaikan masalah yang bersifat prosedural.  

 

Dengan demikian proses berpikir siswa masih dalam level C1 (mengingat), C2 (memahami), dan C3 

(aplikasi). Guru jarang melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir 

tingkat tinggi (higher order thinking skills/ HOTS).  Penulis juga kurang kreatif menyediakan media 

pembelajaran. Dampaknya, suasana pembelajaran di kelas kaku dan anak-anak tampak tidak ceria. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis pada saat mengajar di kelas menunjukkan 

kebanyakan  siswa malas mengikuti pembelajaran yang banyak dilakukan guru dengan cara ceramah, 

selain itu pembrian PR setiap akhir pembelajaran,dan metode ceramah dalam penyampaian materi 

membuat siswa menjadi jenuh. Untuk menghadapi era Revolusi Industri 4.0, siswa harus dibekali 

keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills).  Salah satu model pembelajaran 

yang berorientasi pada HOTS dan disarankan dalam implementasi Kurikulum 2013 adalah model 

pembelajaran berbasis penemuan (Discovery Based Learning). DBL merupakan model pembelajaran 

yang mengedepankan siswa dalam belajar menemukan sendiri materi konsep dan prinsip yang 

sebelumnya tidak diketahui siswa dengan rancangan masalah yang direkayasa oleh guru agar siswa 

dapat menemukan materi konsep dan prinsi dengan sendiri. Dengan cara seperti ini siswa dapat kritis, 

aktif, dan kreatif dalam memecahkan masalah yang dihadapi.   

 

Setelah melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia dengan model DBL, penulis menemukan 

bahwa proses dan hasil belajar siswa meningkat. Lebih baik hasilnya dibandingkan pembelajaran 

sebelumnya. Ketika model DBL ini diterapkan pada kelas IX yang lain ternyata proses dan hasil 

belalajar siswa  sama baiknya. Praktik pembelajaran DBL yang berhasil baik ini, penulis simpulkan 

sebagai sebuah penelitian tindakan kelas  pembelajaran berorientasi HOTS dengan model DBL. 

 

Jenis Kegiatan 

Kegiatan yang dilaporkan dalam laporan penelitian tindakan kelas ini adalah kegiatan 

pembelajaran bahasa Indonesia di kelas IX pada materi menemukan struktur dan aspek kebahasaan 

teks cerpen pada KD 3.6. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau 

didengar. 

 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

Tujuan penulisan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mendeskripsikan hasil penelitian tindakan 

kelas penulis dalam menerapkan pembelajaran berorientasi higher order thiking skills (HOTS). 

Sasaran pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas IX semester ganjil di SMPN 3 

Bukit Kemuning. 

 

Penyusunan Perangkat Pembelajaran 

Berdasarkan hasil kerja di atas kemudian disusun perangkat pembelajaran meliputi RPP, bahan ajar, 

LKPD, dan instrumen penilaian. RPP disusun dengan mengintegrasikan kegiatan literasi, penguatan 

pendidikan karakter (PPK), dan kecakapan abad 21. 

 

Media dan Instrumen 

Media pembelajaran yang digunakan dalam praktik terbaik ini adalah modul dan lembar kerja peserta 

didik  (LKPD). Instrumen yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini ada 2 macam yaitu (a) 

instrumen untuk mengamati proses pembelajaran berupa lembar observasi dan (b) instrumen untuk 

melihat hasil belajar siswa dengan menggunakan (a) tes tulis uraian singkat. 
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Waktu dan Tempat Kegiatan 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 16 November tahun 2019 bertempat 

di kelas IX SMP Negeri 3 Bukit Kemuning. 

 

HASIL KEGIATAN 

Hasil 

Hasil yang dapat dilaporkan dari penelitian tindakan kelas ini diuraikan sebagai berikut. Proses 

pembelajaran tematik yang dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran DBL berlangsung 

aktif. Siswa menjadi lebih berpikir kritis dalam  merespon pertanyaan dari guru, termasuk 

mengajukan pertanyaan pada guru maupun temannya. Aktifitas pembelajaran yang dirancang sesuai 

sintak DBL megharuskan siswa aktif dan kritis selama proses pembelajaran.  Pembelajaran tematik 

yang dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran DBL meningkatkan kemampuan siswa 

dalam melakukan transfer knowledge. Setelah membaca dan mendiskusikan materi tentang struktur 

dan aspek kebahasaan teks cerpen (pengetahuan konseptual) dan bagaimana merancang pengalaman 

dan gagasan dalam bentuk teks cerpen (pengetahuan prosedural), tetapi juga memahami struktur dan 

aspek kebahasaannya. Pemahaman ini menjadi dasar siswa dalam mempelajari materi memproduksi 

pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan 

kebahasaan. Penerapan model pembelajaran DBL meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir 

kritis. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi siswa untuk bertanya dan menanggapi topik yang 

dibahas dalam pembelajaran. 

 

Dalam pembelajaran sebelumnya yang dilakukan penulis tanpa berorientasi HOTS suasana kelas 

cenderung sepi dan serius. Siswa cenderung bekerja sendiri-sendiri untuk berlomba menyelesaikan 

tugas yang diberikan guru. Fokus guru adalah bagaimana siswa dapat menyelesikan soal yang 

disajikan; kurang peduli pada proses berpikir siswa. Tak hanya itu, materi pembelajaran yang selama 

ini selalu disajikan dengan pola deduktif (diawali dengan ceramah teori tentang materi yang 

dipelajari, pemberian tugas, dan pembahasa), membuat siswa cenderung menghapalkan teori. 

Pengetahuan yang diperoleh siswa adalah apa yang diajarkan oleh guru. 

 

Berbeda kondisinya dengan penelitian tindakan kelas pembelajaran tematik berorientasi HOTS 

dengan menerapkan DBL ini. Dalam pembelajaran ini pemahaman siswa tentang konsep teks cerpen; 

struktur dan aspek kebahasaannya benar-benar dibangun oleh siswa melalui pengamatan dan diskusi 

yang meuntut kemampuan siswa untuk berpikir kritis. 

 

Penerapan model pembelajaran DBL juga meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah dan berpikir kritis. DBL yang diterapkan dengan menyajikan materi struktur dan aspek 

kebahasaan teks cerpen mampu mendorong siswa berpikir kritis. Sebelum menerapkan DBL, penulis 

melaksanakan pembelajaran sesuai dengan buku guru dan buku siswa. Meskipun permasalahan yang 

disajikan dalam buku teks kadang kala kurang sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa, tetap saja 

penulis gunakan. Dengan menerapkan DBL, siswa tak hanya belajar dari buku paket, tetapi juga dari 

refrensi lain untuk mencari data, materi dari internet atau dari sumber lainnya. 

 

Masalah yang Dihadapi 

Masalah yang dihadapi terutama adalah siswa belum terbiasa belajar dengan model DBL. Tujuan 

untuk mendapat nilai ulangan yang baik guru selalu mengguakan metode ceramah, siswa pun merasa 

lebih percaya diri menghadapi ulangan (penilaian) setelah mendapat penjelasan guru melalui 

ceramah. Masalah lainnya adalah guru belum bisa menentukan pembuatan LKPD yang benar-benar 

sesuai dengan latar belakang anak dalam proses pembelajaran.  
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Cara Mengatasi Masalah 

Agar siswa yakin bahwa pembelajaran tematik dengan DBL dapat membantu mereka lebih 

menguasai materi pembelajaran dan berpikir kritis, guru memberi penjelasan sekilas tentang apa, 

bagaimana, mengapa, dan manfaat belajar berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi 

(higher order thinking skills/HOTS).Pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pembelajaran HOTS 

membuat siswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Selain itu, kesadaran bahwa belajar bukan 

sekadar menghafal teori dan konsep akan tetapi membuat siswa mau belajar dengan HOTS. 

 

Kekurangmampuan guru membuat LKPD yang sesuai karaktristis siswa dan KD yang akan 

dibelajarkan dapat dilakukan dengan mencari informasi di internet. Dengan demikian permasaalahan 

yang dihadapi bisa diatasi. 

 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Simpulan 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pembelajaran bahasa Indonesia 

pada materi struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen dengan model pembelajaran PBL layak 

dijadikan penelitian tindakan kelas pembeljaran berorientasi HOTS  karena dapat meingkatkan 

kemampuan siswa dalam melakukan transfer pengetahuan, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. 

Dengan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) secara sistematis dan cermat, 

pembelajaran tematik dengan model pembelajaran PBL yang dilaksanakan tidak sekadar berorientasi 

HOTS, tetapi juga mengintegrasikan PPK, literasi, dan kecakapan abad 21. 

 

Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas pembelajaran tematik dengan model 

pembelajaran discovery based learning (DBL), berikut disampaikan rekomendasi yang relevan. Guru 

seharusnya tidak hanya mengajar dengan mengacu pada buku siswa dan buku guru serta jaring-jaring 

tema yang telah disediakan, tetapi berani melakukan inovasi pembelajaran yang kontekstual sesuai 

dengan latar belakang siswa dan situasi serta kondisi sekolahnya. Hal ini akan membuat pembelajaran 

lebih bermakna. Siswa diharapkan untuk menerapkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam 

belajar, tidak hanya terbatas pada C-3 (menerapkan). Kemampuan belajar dengan cara ini akan 

membantu siswa menguasai materi secara lebih mendalam dan lebih tahan lama (tidak mudah lupa). 

Sekolah; terutama kepala sekolah dapat mendorong guru lain untuk ikut melaksanakan pembelajaran 

berorientasi HOTS. Dukungan positif sekolah, seperti penyediaan sarana dan prasarana yang 

memadai dan kesempatan bagi penulis utuk mendesiminasikan penelitian tindakan kelas ini yang 

akan menambah wawasan guru lain tentang pembelajaran HOTS. 
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ABSTRACT 

This study aims to obtain data and information about improving speaking skills for learning English through 

the Role Play method in Class IX.8 MTs Negeri 1 Padang City. This type of research is classroom action 

research. The research location is in Class IX.8 MTs Negeri 1 Padang City. The research subjects were 32 

students. The research procedure is in two cycles. Each cycle consists of two meetings, where each cycle has 

four stages, namely planning, action, observation, and reflection. Data collection techniques with observation, 

documentation, and tests. The data analysis technique in this research is percentage analysis. From the results 

of learning activities that have been carried out for two cycles, and based on all the discussions and analyzes 

that have been carried out, it can be concluded as follows: Learning with the Role Play learning model has a 

positive impact on improving student learning outcomes which is marked by an increase in students' learning 

mastery in each cycle. cycle, namely pre cycle (46.8%), cycle I (65.6%), cycle II (90.6%). The application of the 

Role Play learning model has a positive influence, namely it can improve students' language skills as indicated 

by the average student answers stating that students are interested and interested in the Role Play learning 

model so that they become motivated to learn. 

Key Word: Role Playing, Speaking Ability, English 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang peningkatan kemampuan berbicara 

untuk pembelajaran Bahasa Inggris melalui metode Role Play di Kelas IX.8 MTs Negeri 1 Kota Padang. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Lokasi penelitian di Kelas IX.8 MTs Negeri 1 Kota Padang. 

Subjek penelitian siswa berjumlah 32 orang. Prosedur penelitian dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari dua 

kali pertemuan, dimana setiap siklus memiliki emapt tahapan yakni perencanaan, tindakan, observasi, dan 

refleksi. Teknik pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data dalam 

penelitan ini dengan analisis persentase. Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama dua 

siklus, dan berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: Pembelajaran dengan model pembelajaran Role Play memiliki dampak positif dalam meningkatkan 

hasil belajar peserta didik yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar peserta didik dalam setiap 

siklus, yaitu pra siklus (46.8%), siklus I (65.6%), siklus II (90.6%). Penerapan model pembelajaran Role Play  

mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan kemampuan berbahasa peserta didik yang ditunjukan 

dengan rata-rata jawaban peserta didik yang menyatakan bahwa peserta didik tertarik dan berminat dengan 

model pembelajaran Role Play sehingga mereka menjadi termotivasi untuk belajar. 

Kata Kunci : Role Playing, Kemampuan Berbicara, Bahasa Inggris 
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PENDAHULUAN 

Guru yang profesional dituntut untuk memiliki berbagai  kompetensi, seperti yang diamanatkan 

dalam Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru sebagai 

penggagas perubahan di tengah masyarakat, dituntut untuk menguasai kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Namun 

dalam kenyataannya guru seringkali mendapat kendala bagaimana memilih dan menggunakan metode 

dalam pembelajaran, metode dan strategi yang bagaimana yang  paling tepat untuk membahas satu 

materi pembelajaran, atau metode apakah yang paling diminati oleh sebagian besar siswa, sehingga 

tercipta pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, edukatif, menyenangkan, gembira dan berbobot. 

Bahasa adalah sarana yang sangat penting untuk komunikasi manusia. Hal ini digunakan untuk 

membuat interaksi dengan orang lain dalam masyarakat dan juga digunakan untuk mengekspresikan 

emosi, perasaan, dan pendapat di dalam bahasa. Penulis sebagai guru mata pelajaran Bahasa Inggris 

sering kali menghadapi berbagai kendala dalam menyampaikan materi pembelajaran, khususnya 

dalam memilih metode. 

 

Pembelajaran Bahasa Inggris di SMP/MTs ditargetkan agar peserta didik dapat mencapai tingkat 

fungsional yakni berkomunikasi secara lisan dan tulis untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Mata 

Pelajaran Bahasa Inggris di SMP /MTs bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut: 1) Mengembangkan kompetensi berkomunikasi dalam bentuk lisan dan tulis untuk mencapai 

tingkat literasi fungsional. 2) Memiliki kesadaran tentang hakikat dan pentingnya Bahasa Inggris 

untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam masyarakat global. 3) Mengembangkan pemahaman 

peserta didik tentang keterkaitan antara bahasa dan budaya. Tujuan pembelajaran Bahasa Inggris 

untuk tingkat SMP/MTs tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 

tentang Standar Isi serta Nomor 23 tentang Standar Kelulusan (SKL). Namun, dari tujuan 

pembelajaran yang disampaikan di atas, ditemukan bahwa hasil pembelajaran siswa Kelas IX.8 

tersebut ternyata di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Dari hasil refleksi penulis diperoleh 

data bahwa selama proses pembelajaran siswa sangat pasif dan mengeluh serta munculnya rasa tidak 

percaya diri. Mereka sangat kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Jelas, pembelajaran ini 

sangat tidak efektif atau dengan kata lain pembelajaran tersebut tidak berhasil (gagal). Maka untuk 

memecahkan masalah pembelajaran Bahasa Inggris di atas, guru diharapkan mampu menemukan 

berbagai alternatif solusi yang dapat meningkatkan kompetensi siswa dalam pemakaian Bahasa 

Inggris. Alternatif solusi harus mampu memotivasi siswa, dapat menciptakan kondisi alami dalam 

menggunakan bahasa sehingga disadari bahwa Bahasa Inggris adalah alat komunikasi sebagaimana 

halnya bahasa lainnya. Penulis sadar bahwa di era Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ini, guru 

dituntut untuk kreatif dan inovatif. Guru harus mampu mencari satu teknik pembelajaran yang sesuai 

dengan situasi dan kondisi kelas. Maka penggunaan metode pembelajaran diharapkan dapat  

menjawab permasalahan-permasalahan pembelajaran Bahasa Inggris di atas.  

 

KAJIAN TEORI  

Upaya meningkatkan kemampuan berbicara melalui metode bermain peran adalah sebagai berikut: 1) 

Bermain peran harus diberikan secara bertahap dan tidak boleh menilai baik buruk terhadap peran 

yang dimainkan terutama dalam hal perasaan anak didik, 2) guru harus mampu sebagai dinamistor 

sehingga mampu mengeksplorasi permasalahan dari berbagai dimensi dengan kata lain guru harus 

bisa menangkap esensi dan pandangan peserta didik, merefleksinya dan menyesuaikannya dengan 

baik; 3) anak didik harus dibuka wawasannya karena dapat beberapa alternatif pemeran dalam suatu 

alur cerita dengan konsekuensi yang menyertainya; 4) mengkaji ketepatan masalah (Nurbiana, 2005).  

Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di 

dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan 
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pembelajaran, dan pengelolaan kelas (Arends dalam Trianto, 2010).  Berkaitan dengan hal di atas 

menurut Enkosworo dalam Hudan (2005) dikatakan bahwa "model mengajar adalah cara guru 

mengajar". Cara guru didalam menyampaikan materi secara sistematis untuk mencapai tujuan 

pengajaran yang telah dirumuskan. Jadi model pembelajaran adalah cara guru dalam penyampain 

materi, guru hanya sebagai fasilitator dan siswa lah yang aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Sehingga dalam  dalam memilih model pembelajaran yang tepat haruslah memperhatikan kondisi 

siswa, sifat materi bahan ajar, fasilitas-media yang tersedia, dan kondisi guru itu sendiri.           

 

Bermain peran merupakan salah satu model pembelajaran yang diarahkan pada upaya pemecahan 

masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia (interpersonal relationship), 

terutama yang menyangkut kehidupan peserta didik. Dengan mengutip dari Shaftel dan Shaftel, (E. 

Mulyasa, 2003) mengemukakan tahapan pembelajaran bermain peran meliputi : (1) menghangatkan 

suasana dan memotivasi peserta didik; (2) memilih peran; (3) menyusun tahap-tahap peran; (4) 

menyiapkan pengamat; (5) menyiapkan pengamat; (6) tahap pemeranan; (7) diskusi dan evaluasi 

tahap diskusi dan evaluasi tahap I ; (8) pemeranan ulang; dan (9) diskusi dan evaluasi tahap II; dan 

(10) membagi pengalaman dan pengambilan keputusan.    Kartu Peran (Role Play) adalah suatu 

strategi pembelajaran model baru yang bersifat kooperatif, menyenangkan dan efektif. Model  Role 

Play merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa terlibat dalam situasi masalah nyata 

dan sehingga terjadi pemahaman dan pandangan mengenai situasi nyata tersebut. Ruang  lingkup  

mata  pelajaran  Bahasa  Inggris di  SMP/ MTs  mencakup  kemampuan berkomunikasi  lisan  dan   

tulisan   sederhana  dalam  konteks   kehidupan  sehari-hari, yang meliputi aspek-aspek sebagai 

berikut : mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis  

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilaksanakan bulan Februari 

sampai Maret pada semester Januari-Juni 2022 pada siswa Kelas IX.8 MTs Negeri 1 Kota Padang. 

Subjek penelitian siswa Kelas IX.8 MTs Negeri 1 Kota Padang yang berjumlah 32 orang. Alat 

pengumpulan data berupa lembar tes, lembar observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa 

persentase. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Siklus 1 

Perencanaan: Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari 

rencana pelajaran, Lembar kerja siswa/ LKPD, soal tes formatif, dan alat-alat pengajaran yang 

mendukung dan menyiapkan power point. 

Pelaksanaan : untuk siklus I pertemuan pertama dilaksanakan pada hari senin tanggal 7 Februari 

2022 dan pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Senin 14 Februari 2022 di Kelas IX.8 dengan 

jumlah 32 peserta didik. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru.  

Observasi  

Tabel. Rekapitulasi Rata-Rata Hasil Tes Pada Siklus I 

Uraian Siklus I 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 21 

Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar 11 

Persentase ketuntasan belajar 62.6% 

Persentase tidak tuntas belajar 38.4% 

Sumber. Pengolahan Data Primer 2022 
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Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan model pembelajaran Role Play. 

ketuntasan belajar mencapai 62.6% atau ada 21 peserta didik dari 32 peserta didik sudah tuntas 

belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama secara klasikal peserta didik belum 

tuntas belajar, karena peserta didik yang memperoleh nilai ≥ 75 hanya sebesar 62.6%, lebih kecil dari 

persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 75%. Hal ini disebabkan karena peserta didik 

masih merasa baru dan belum mengerti apa yang dimaksudkan dan digunakan guru dengan 

menerapkan model pembelajaran Role Play. 

 

Refleksi: Pernyataan dari kolaborator pada Siklus I berdasarkan hasil pengamatan dilapangan: Guru 

belum maksimal melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Role 

Play yaitu guru masih mendominasi waktu pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh peserta didik 

banyak diam, Peserta didik belum paham tentang model pembelajaran yang dilakukan oleh guru, 

Peserta didik masih banyak yang kebingungan dalam memberi pernyataan tentang masalah pada 

tayangan video pembelajaran, Pemahaman peserta didik terhadap materi masih kurang. 

 

Siklus II 

Perencanaan : Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari 

rencana pelajaran , Lembar kerja siswa/ LKPD, soal tes formatif siklus II, dan alat-alat pengajaran 

yang mendukung. 

Pelaksanaan : Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II dilaksanakan pada hari senin 

tanggal 7 Maret 2022 dan pertemuan kedua pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 di Kelas IX.8 

dengan jumlah 32 peserta didik. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar 

mengajar mengacu pada rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus I, sehingga 

kesalahan atau kekurangan pada siklus I tidak terulang lagi pada siklus II. Pengamatan (observasi) 

dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar. 

Observasi: 

Tabel. Rekapitulasi Rata-Rata Hasil Tes Pada Siklus II 

No. Uraian Siklus II 

1 Jumlah siswa yang tuntas belajar 29 

2 Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar 3 

3 Persentase ketuntasan belajar 90.6% 

4 Persentase tidak tuntas belajar 9.4% 

Sumber. Pengolahan data primer 2022 

 

Dari tabel di atas ketuntasan belajar mencapai 90.6% atau ada 29 peserta didik dari 32 peserta didik 

yang sudah tuntas belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus II ini ketuntasan belajar secara 

klasikal telah mengalami peningkatan lebih baik dari siklus I. Adanya peningkatan hasil belajar 

peserta didik ini karena setelah guru menginformasikan bahwa setiap akhir pelajaran akan selalu 

diadakan tes sehingga pada pertemuan berikutnya peserta didik lebih termotivasi untuk belajar. Selain 

itu peserta didik juga sudah mulai mengerti apa yang dimaksudkan dan dinginkan guru dengan 

menerapkan model pembelajaran Role Play. 

 

Pembahasan  

Ketuntasan Hasil belajar Peserta didik, Melalui hasil peneilitian ini menunjukkan bahwa model 

pembelajaran Role Play memiliki dampak positif dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hal 

ini dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan 

guru (ketuntasan belajar meningkat dari Pra Siklus, siklus I, dan siklus II yaitu masing-masing 46.8%, 
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65.6%, dan 90.6%. Pada siklus II ketuntasan belajar peserta didik secara klasikal telah tercapai. 

Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran, Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas 

peserta didik dalam proses pembelajaran model pembelajaran Role Play dalam setiap siklus 

mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap hasil belajar peserta didik yaitu dapat 

ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata peserta didik pada setiap siklus yang terus 

mengalami peningkatan. 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama dua siklus, dan berdasarkan seluruh 

pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: Pembelajaran 

dengan model pembelajaran Role Play memiliki dampak positif dalam meningkatkan hasil belajar 

peserta didik yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar peserta didik dalam setiap siklus, 

yaitu pra siklus (46.8%), siklus I (65.6%), siklus II (90.6%). Penerapan model pembelajaran Role 

Play  mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan kemampuan berbahasa peserta didik 

yang ditunjukan dengan rata-rata jawaban peserta didik yang menyatakan bahwa peserta didik tertarik 

dan berminat dengan model pembelajaran Role Play sehingga mereka menjadi termotivasi untuk 

belajar 
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EFFORTS TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF DISC-

THROWING LEARNING USING PLASTIC PLATE MODIFICATION 

MEDIA FOR CLASS VIII STUDENTS OF SMPN 3 BUKITKEMUNING 

 

UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS BELAJAR  LEMPAR 

CAKRAM DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA MODIFIKASI PIRING 

PLASTIK SISWA KELAS VIII SMPN 3 BUKITKEMUNING 

 
Nuraeni, S.Pd 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara     

SMPN 3 Bukit Kemuning Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

This Classroom Action Research (CAR) was designed to examine the use of used plate media to increase 

students' effectiveness in learning to throw discs in physical education subjects. This classroom action research 

was conducted on Class VIII students of SMPN 3 Bukit Kemuning in the odd semester of 2020 totaling 32 

students consisting of 12 boys and 18 girls. The benefit of this research is to improve students' ability in solving 

discus throwing problems where students use used plate media. This is where physical education learning with 

the use of used plate media can be presented to improve students' effectiveness in learning to throw discs. The 

research design was carried out in two cycles, starting with planning, implementing actions, observing, 

reflecting, and continuing with planning for the next cycle. This Classroom Action Research took place from 

September 2020 to December 2020. Based on the findings of this study, it can be concluded that the use of used 

plate media can increase students' effectiveness in learning to throw discs in Class VIII students of SMPN 3 

Bukit Kemuning. 

Key Word: Used Plate Media, Effectiveness, Discus Throw 

 

ABSTRAK 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini, dirancang untuk mengkaji penggunaan media piring bekas dapat 

meningkatkan efektifitas siswa dalam belajar lempar cakram mata pelajaran penjaskes. Penelitian tindakan 

kelas ini dilakukan pada siswa-siswi Kelas VIII SMPN 3 Bukitkemuning semester ganjil tahun 2020 berjumlah 

32 siswa yang terdiri dari 12 laki – laki dan 18 perempuan. Manfaat dari penelitian ini untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah lempar cakram dimana para siswa memanfaatkan media piring 

bekas. Disinilah pembelajaran penjaskes dengan penggunaan media piring bekas dapat dihadirkan untuk 

meningkatkan kemampuan efektifitas siswa dalam belajar lempar cakram. Desain penelitian dilakukan melalui 

dua siklus, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi, dan dilanjutkan dengan 

perencanaan siklus berikutnya. Penelitian Tindakan Kelas ini berlangsung dari September 2020 sampai dengan 

Desember 2020. Berdasarkan temuan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan media piring 

bekas dapat meningkatkan efektifitas siswa dalam belajar lempar cakram pada siswa Kelas VIII SMPN 3 Bukit 

Kemuning. 

Kata Kunci: Media Piring Bekas, Efektifitas, Lempar Cakram 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Sarana prasarana merupakan salah satu bagian yang strategis dalam pencapaian tujuan pembelajaran. 

Dengan kata lain, lengkap dan tidak lengkapnya sarana prasarana pembelajaran turut mempengaruhi 

maksimal dan tidak maksimalnya ketercapaian tujuan pembelajaran. Sarana yang lengkap bisa 
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memudahkan guru untuk mengejar target-target tertentu yang menjadi tujuan pembelajaranya. Begitu 

sebaliknya, sarana yang tidak lengkap akan menyulitkan bagi guru dalam mencapai target-target 

tujuan pembelajaranya. 

 

Ini pula yang terjadi pada pembelajaran Lempar Cakram di SMP Negeri 3 Bukitkemuning, Kondisi 

nyata di sekolah, media Cakram hanya tersedia 2 buah, 1 untuk putri dan 1 untuk putra. Sementara 

rata-rata siswa di SMP Negeri 3 Bukitkemuning berjumlah 30 – 32 orang, jadi komparasi antara 

jumlah Cakram dan jumlah siswa adalah 1 : 17 putra/putri. Jelas dari gambaran tersebut bahwa 

proses pembelajaran Lempar Cakram menjadi tidak efektif, dan akibatnya bahwa target kurikulum 

menjadi sangat rendah. 

 

Situasi dan kondisi ini sudah berjalan cukup lama dan sekolah sampai detik ini belum bisa memenuhi 

sarana Cakram tersebut sampai batas yang cukup memadai atau kondisi ideal, misalnya dengan 

perbandingan 1 : 2 (1 cakram untuk 2 orang). Hal ini bisa dimengerti, karena sekolah mempunyai 

kebutuhan yang sangat banyak  dan hampir semuanya mempunyai tingkat urgensitas yang tinggi 

untuk di penuhi oleh sekolah. Sehingga menuntut sekolah untuk menyediakan Cakram sesuai dengan 

kondisi ideal, merupakan suatu yang tidak realistis dan lebih jauhnya bisa menimbulkan gejolak dan 

iklim yang tidak kondusif di sekolah. 

 

Oleh karena itu perlu sebuah pemecahan masalah yang sederhana dan bisa dilakukan oleh guru. 

Melihat permasalahan di atas, maka satu pemikiran yang muncul adalah bahwa perlu adanya sebuah 

media alternatif modifikatif untuk mengganti cakram yang memang cukup mahal. Media alternatif 

modifikatif tersebut harus bersifat bisa mewakili karakteristik cakram, murah, banyak tersedia atau 

mudah di dapat. 

 

Dari beberapa kriteria media alternatif modifikatif untuk mengganti cakram tersebut nampaknya 

piring plastik bisa dijadikan media alternatif modifikatif untuk mengganti cakram. Dari segi bentuk, 

jelas ada kemiripan dengan bentuk cakram, dari segi ketersediaan dan harga, maka piring plastik 

sangat mudah sekali di dapat di pasar-pasar tradisional dengan harga sangat murah. 

 

Dari permasalahan tersebut di atas maka penulis menentukan judul Penelitian Tindakan Kelas ini 

“Upaya Meningkatkan Efektivitas Belajar Lempar Cakram dengan Media Modifikasi Piring Plastik, 

Penelitian Tindakan Kelas di Kelas VIII SMP Negeri 3 Bukitkemuning Kabupaten Lampung Utara. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut: “Apakah media modifikasi piring plastik bisa 

meningkatkan efektivitas belajar  Lempar Cakram di Kelas VIII SMP Negeri 3 Bukit Kemuning? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelititan Tindakan Kelas ini adalah: Meningkatkan aktivitas siswa Kelas VIII dalam belajar 

lempar cakram. Meningkatkan aktivitas guru dalam mengajar lempar cakram. Meningkatkan hasil 

belajar lempar cakram yang dilakukan siswa dengan media modifikasi piring plastik. Meningkatkan 

respon siswa terhadap pembelajaran lempar cakram dengan media modifikasi piring plastik. 

Meningkatkan antusias siswa dalam belajar. 
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PUSTAKA 

Hakekat Pembelajaran Penjaskes 

Belajar 

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, pembelajaran merupakan aktivitas yang paling 

utama. Ini berarti bahwa keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung pada proses 

pembelajaran. Apakah pembelajaran itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya di 

kemukakan sebuah definisi dari pembelajaran “ Pembelajaran ialah suatu proses yang dilakukan oleh 

individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya “ (Surya:2004). Menurut 

Surya (2004) lebih lanjut bahwa ada beberapa prinsip yang menjadi landasan pengertian tersebut di 

atas ialah: Pertama, pembelajaran sebagai usaha memperoleh perubahan perilaku. Prinsip ini 

mengandung makna bahwa ciri utama proses pembelajaran itu adalah adanya perubahan perilaku 

dalam diri individu. Artinya seseorang telah mengalami pembelajaran akan berubah perilakunya. 

Tetapi tidak semua perubahan perilaku sebagai hasil pembelajaran.  

 

Efektivitas Belajar 

Efektivitas merupakan aspek penting dalam berbagai bentuk kegiatan, karena efektivitas merupakan 

cerminan dari tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Rivai 

dengan mengutip Exzioni (1964) menuliskan bahwa efektivitas adalah sebagai tingkat keberhasilan 

dalam mencapai tujuan dan sasarannya. 

 

Efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, akan tetapi dapat pula dilihat dari sisi 

persepsi atau sikap orangnya. Disamping itu, efektivitas juga dapat dilihat dari bagaimana tingkat 

kepuasaan yang dicapai oleh orang (Robbins, 1977 dikutip oleh Rivai). Masih dari Rivai dengan 

mengutip Prokovenko (1987) dan Miskel (1992) dengan demikian efektivitas merupakan suatu 

konsep yang sangat penting kerena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan seseorang 

dalam mencapai sasaran atau suatu tingkatan terhadap mana tujuan-tujuan dicapai atau tingkat 

pencapaian tujuan. 

 

Media Belajar 

Media berasal dari bahasa Latin merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti, 

perantara atau pengantar, yaitu perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. 

Beberapa ahli yang dikutip Sudrajat memberikan definisi tentang media pembelajaran diantaranya, 

schram (1977) mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang 

dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. 

 

Sementara, Briggs(1977) berpendapat bahwa media pembelajaran adalah sarana fisik untuk 

menyampaikan isi/ materi pembelajaran seperti : buku, film, video dan sebagainya. Sedangkan 

National Education Association (1969) mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana 

komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang-dengar, termasuk teknologi perangkat keras. 

 

Dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang dapat menyalurka pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dam kemauan peserta didik 

sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Dalam kaitanya dengan 

efektivitas belajar Brown (1973) yang juga dikutip Sudrajat mengengkapkan bahwa media 

pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dapat mempengaruhi tehadap efektivitas 

pembelajaran. 
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Lebih lanjut Sudrajat (2007) menuliskan tentang beberapa fungsi media diantaranya : (1). Media 

pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. Banyak hal yang tidak mungkin dialami secara 

langsung di dalam kelas oleh peserta didik tentang suatu objek, disebabkan : (a). objek terlalu besar; 

(b). objek terlalu kecil; (c). objek yang bergerak terlalu lambat; (d). objek yang bergerak terlalu cepat; 

(e). objek yang terlalu komplek; (f). objek yang bunyinya terlalu halus; (g). objek mangandung 

bajaya dan resiko tinggi. Melalui penggunaan nedia yang tepat, maka semua objek dapat disajikan 

kepada peserta didik. (2). Media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara 

peserta didik dengan lingkungannya; (3). Media membangkitkan motivasi dan merangsang anak 

untuk belajar; (4). Media memberikan pengalaman yang integral/menyeluruh dari yang konkrit 

sampai dengan yang abstrak. 

 

Metode Penelitian 

Setting Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 3 Bukitkemuning yang beralamat di Jln. M. Shaleh 

Sukamenanti Kec. Bukitkemuning Kab. Lampung Utara, pada siswa Kelas VIII. Penelitian 

direncanakan selama 2 (dua) bulan dimulai pada pertengahan bulan Agustus sampai dengan 

pertengahan bulan Oktober 2020. 

 

Subyek Penelitian 

Subyek pada penelitian tindakan kelas ini adalah siswa Kelas VIII dengan dengan jumlah siswa putri 

17 orang dan putra 18 orang, jadi jumlah total 32 orang siswa. Penelitian dilaksanakan pada saat mata 

pelajaran Penjaskes berlangsung dengan pokok bahasan “ Lempar Cakram”. Dipilihnya kelas ini yang 

menjadi subyek dalam penelitian karena kelas ini termasuk yang menjadi tugas penulis sebagai guru 

Penjaskes dan dari segi prestasi cukup refresentatif di jadikan subyek dalam penelitian 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data penelitian, dilakukan dengan cara menentukan sumber data terlebih 

dahulu, kemudian jenis data, teknik pengumpulan data, dan instrumen yang digunakan. 

 

Indikator Keberhasilan 

Belajar Penjaskes serasa lebih menyenangkan, meningkatkan motivasi/minat siswa, kerjasama dan 

partisipasi siswa semakin meningkat. Bila 75% siswa telah berhasil, melempar cakram dengan 

menggunakan media modifikasi piring plastik, maka tindakan tersebut diasumsikan sudah berhasil. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

SMP Negeri 3 Bukitkemuning berlamat Jln. M. Shaleh Sukamenanti Kec. Bukitkemuning Kab. 

Lampung Utara, Lampung Utara. Proses belajar mengajar di SMP Negeri 3 Bukitkemuning 

dilaksanakan seluruhnya pada pagi hari yang mulai dari pukul 07.15 WIB. Dengan alokasi jam 45 

menit untuk satu jam pelajarannya yang diselingi dengan waktu istirahat dua kali 15 menit. Alasan 

SMP Negeri 3 Bukitkemuning sebagai tempat penelitian tindaka kelas karena peneliti sebagai salah 

satu tenaga pendidik di sekolah tersebut, sehingga peneliti mengetahui situasi dan kondisi serta 

perkembangan peserta didik. Dengan penelitian ditempat kerja, peneliti dapat melakukan efisiensi 

baik tenaga, dana dan waktu sehingga penelitian dapat terlaksana efektif dan efisien. Penelitian 

dilakukan di Kelas VIII dengan jumlah siswa 32 orang dari 8 orang laki-laki dan 19 perempuan. 

 

Pembahasan 
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Aktivitas Siswa dalam Belajar Lempar Cakram 

Berdasarkan hasil observasi, aktivitas siswa pada siklus penelitian dengan 2 siklus penelitian pada 

proses pembelajaran Lempar Cakram menunjukan adanya peningkatan aktivitas siswa dari siklus 

pertama sampai siklus kedua seperti terlihat pada Tabel  

 

Tabel Aktivitas Siswa 

 

Nomor Siklus Penelitian Tindakan Aktifitas 

1 Pertama 70% 

2 Kedua 80% 

Rata-rata 75% 

 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada dua siklus penelitian pada pembelajaran Lempar 

Cakram dengan piring plastik menunjukan adanya peningkatan aktivitas siswa dari siklus pertama 

sampai siklus kedua seperti terlihat pada Tabel 

 

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa siklus pertama aktivitas siswa mencapai 70%, kemudian pada 

siklus kedua mencapai 85% ini berarti ada peningkatan 15% setelah ada treathment atau perbaikan 

pada siklus kedua, sehingga rata-rata keaktifan siswa selama dua siklus adalah 75%. Mengacu pada 

Indikator Keaktifan Siswa pada Tabel 2, kisaran angka 75% memiliki kriteria Aktif. Dengan kata 

lain, siswa selama mengikuti pembelajaran Lempar Cakram dengan media modifikasi piring plastik 

bergerak aktif baik saat mendapat tugas dari guru atau pun inisiatif sendiri. 

 

Aktivitas Guru dalam Mengajar Lempar Cakram 

 

Tabel Aktivitas Guru 

 

Nomor Siklus Penelitian Tindakan Aktifitas 

1 Pertama 95% 

2 Kedua 100% 

Rata-rata 97,5% 

 

Berdasarkan hasil pengamatan oleh rekan guru aktivitas guru dalam mengajar Lempar Cakram 

dengan media modifikasi piring plastik mengalami kenaikan aktivitas. 

 

Pada Tabel nampak bahwa aktivitas mengajar guru pada siklus pertama mencapai tingkat pencapaian 

95%, sedangkan pada siklus kedua setelah melakukan treatment pada proses pembelajaran, aktivitas 

guru mencapai 100%. Ini berarti ada kenaikan aktivitas guru sebesar 5%, sehingga rata-rata aktivitas 

guru pada dua siklus mencapai 97,5%. Mengacu pada Indikator Aktivitas Guru pada, besaran angka 
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97,5% termasuk kriteria Sangat Aktif. Ini artinya guru dalam mengajar betul-betul sesuai dengan 

skenario pembelajaran atau RPP. 

 

Berdasarkan hasil tes praktik yang dilakukan kepada siswa, dari mulai awalan, cara melempar, dan 

sikap akhir Lempar Cakram, pada akhir siklus ternyata mendapat kenaikan. Dari Tabel terlihat bahwa 

untuk siklus pertama hasil tes praktik Awalan mencapai, putri 70%, dan putra 95%. Ini artinya, ada 

sebanyak 12 orang siswa putri yang mampu menuntaskan pembelajaran dari 17 orang, dan ada 17 

orang siswa putra yang mampu menuntaskan pembelajaran dari 18 orang. 

 

Masih pada siklus pertama, hasil tek praktik cara melempar mencapai, putri 60% dan putra 80%. Ini 

artinya, ada sebanyak 10 orang putri yang mampu menuntaskan pembelajaran, dan 14 orang putra 

yang mampu menuntaskan pembelajaran. 

 

Dari siklus pertama, hasil tes praktik sikap akhir mencapai 65% putri, dan 80% putra. Ini artinya ada 

11 orang putri yang mampu menuntaskan pembelajaran, dan ada 14 orang putra yang mampu 

menuntaskan pembelajaran. 

 

Pada siklus kedua dari Tabel terlihat ada peningkatan pada tes praktik tiap aspek. Pada tes praktik 

awalan mencapai 100% putra, dan 80% putri. Ini berarti bahwa ada 18 orang siswa yang mampu 

menuntaskan pembelajarannya, artinya untuk putra semua siswa mampu menuntaskan 

pembelajarannya, dan untuk putri ada 14 orang yang mampu menuntaskan pembelajarannya. 

 

Pada tes praktik cara melempar terlihat mencapai 90% putra dan 80% putri. Ini berarti ada sebanyak 

16 orang putra yang mampu menuntaskan pembelajaran, dan 14 orang siswa putrid yang mampu 

menuntaskan pembelajaran. 

 

Sementara pada tes praktik sikap akhir persentase mencapai 90% putra dan 80% untuk putrid. Ini 

artinya bahwa ada 16 orang putra yang mampu menuntaskan pembelajaran , dan ada 14 orang putri 

yang mampu menuntaskan pembelajaran. 

 

Aspek Awalan pada siklus pertama mencapai 95% putra, dan 70% untuk putri, sedangkan pada siklus 

kedua putra mencapai 100% dan putri 80%. Ada kenaikan 5% untuk putra dan ada lonjakan kenaikan 

20% untuk putri, dan rata-rata ketuntasan belajar untuk aspek Awalan mencapai 97,5% putra dan 

putri mencapai 75%. Mengacu pada Indikator Hasil Belajar Siswa pada Tabel 1, persentase tersebut 

menunjukan bahwa pembelajaran Awalan pada Lempar Cakram dengan menggunakan media 

modifikasi piring plastik, berkategori Sangat Efektif untuk putra dan efektif untuk putri. 

 

Aspek Cara Melempar pada siklus pertama mencapai 80% putra, dan 60% untuk putri, sedangkan 

pada siklus kedua putra mencapai 90% dan putri 80%. Ada kenaikan 10% untuk putra dan ada 

lonjakan kenaikan 20% untuk putri, dan rata-rata ketuntasan belajar untuk aspek Awalan mencapai 

85% putra dan putri mencapai 70%. Mengacu pada Indikator Hasil Belajar Siswa pada Tabel 1, 

persentase tersebut menunjukan bahwa pembelajaran Cara Melempar pada Lempar Cakram dengan 

menggunakan media modifikasi piring plastik, berkategori Sangat Efektif untuk putra dan efektif 

untuk putri. Aspek Sikap Akhir pada siklus pertama mencapai 80% putra, dan 65% untuk putri, 

sedangkan pada siklus kedua putra mencapai 90% dan putri 80%. Ada kenaikan 10% untuk putra dan 

ada lonjakan kenaikan 15% untuk putri, dan rata-rata ketuntasan belajar untuk aspek Awalan 

mencapai 85% putra dan putri mencapai 72,5%. Mengacu pada Indikator Hasil Belajar Siswa, 

persentase tersebut menunjukan bahwa pembelajaran Sikap Akhir pada Lempar Cakram dengan 
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menggunakan media modifikasi piring plastik, berkategori Sangat Efektif untuk putra dan efektif 

untuk putri. 

 

Respon Siswa Terhadap Proses Pembelajaran 

Berdasarkan angket respon, yang disebarkan kepada siswa setelah selesai pelaksanaan pembelajaran 

siklus kedua, dapat dinyatakan bahwa pada umumnya siswa kelas VI bersikap positif terhadap proses 

pembelajaran Lempar Cakram dengan menggunakan media modifikasi piring plastik , seperti terlihat 

pada Tabel 

 

Tabel  Respon (Tingkat Kepuasan Belajar ) Siswa 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Selama mengikuti pembelajaran Lempar 

Cakram dengan menggunakan media 

modifikasi piring plastik, bagaimana 

perasaanmu 

? 

a. Senang = 85% 

b. Biasa-biasa saja = 10% 

c. Tidak senang = 5% 

2. Apakah penggunaan piring plastik sebagai 

pengganti Cakram, 

tanggapanmu ? 

a. Menyusahkan belajar = 5% 

b. Biasa-biasa saja = 10% 

c. Memudahkan belajar = 85% 

3. Sampaikan pendapat atau harapanmu 

tentang media piring plastik sebagai 

pengganti Cakram,… 

a. Bisa diteruskan, dengan alasan,… = 90 

% 

1). Memudahkan belajar = 80% 2). 

Selama belum ada cakram yang 

sesungguhnya = 10% 

b. Jangan diteruskan, dengan alasan…… 

= 10% 

1). Menyusahkan belajar = 2% 

2). Segera harus diganti = 8% 

4. Bagaimana pendapatmu tentang perintah 

atau tugas-tugas selama 

proses pembelajaran berlangsung ? 

a. Mudah = 80% 

b. Biasa-biasa saja = 10% 

c. Susah = 10% 

 

 

Dari Tabel dapat dinyatakan bahwa siswa yang merasa senang dengan pembelajaran Lempar Cakram 

dengan menggunakan media modifikasi piring plastik 85%, sedangkan yang menyatakan biasa-biasa 

saja 10%, dan merasa tidak senang 5%. Kondisi ini berarti, bahwa sebagian besar siswa menikmati 

proses pembelajaran Lempar Cakram dengan media modifikasi piring plastik. Dalam kaitannya 

dengan fungsi piring plastik sebagai pengganti Cakram sesungguhnya ditanggapi positif oleh siswa, 

dengan pernyataan bahwa sebanyak 85% menyatakan piring plastik memudahkan dalam proses 

pembelajaran Lempar Cakram sebanyak 10% menyatakan biasa-biasa saja, dan hanya sebesar 5% 

yang merasa disusahkan. 

 

Ketika dimintai tanggapan tentang kelanjutan pembelajaran Lempar Cakram dengan menggunakan 

media modifikasi piring plastik, sebagian besar siswa menyatakan bisa dilanjutkan 90%, dengan 
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alasan memudahkan belajar 80%, dan selama cakram belum ada 10%, sementara siswa yang 

menyatakan jangan diteruskan sebanyak 10%, dengan alasan menyusahkan pembelajaran sebesar 

2%, dan sisanya 8% menyatakan harus segera diganti. 

 

Lalu terkait dengan perintah atau tugas-tugas selama proses pembelajaran berlangsung, tanggapanya 

juga sebagian besar positif, yaitu 80% menyatakan mudah, 10% menyatakan biasa-biasa saja, dan 

yang menyatakan susah hanya sebesar 10%. 

 

Mengacu pada Indikator Respon (Tingkat Kepuasan Belajar) Siswa, maka rata-rata tingkat respon 

siswa 85%, mempunyai kriteria Sangat Puas. Kriteria ini menggambarkan bahwa siswa betul-betul 

merasa enjoy dan sangat menikmati pembelajaranya.maka dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan media modifikasi piring plastik dapat meningkatkan  kemampuan memecahkan 

masalah Lempar Cakram dalam mata pelajaran Penjaskes pada siswa SMP Negeri 3 Bukit 

Kemuning. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada bab IV diatas, ada beberapa temuan dalam penelitian tindakan kelas 

ini yaitu: Aktivitas siswa selama mengikuti proses pembelajaran Lempar Cakram dengan 

menggunakan media modifikasi piring plastik di kategorikan aktif. Dan setelah dilakukan siklus 

kedua, aktivitas siswa mengalami peningkatan keaktifan rata-rata sebesar 75% . Kalau mengacu pada 

Indikator Keaktifan Siswa maka besaran keaktifan sebesar 75% termasuk kriteria Aktif. Aktivitas 

mengajar guru pada siklus pertama mencapai tingkat pencapaian 95%, sedangkan pada siklus kedua 

setelah melakukan treatment pada proses pembelajaran, aktivitas guru mencapai 100%. Ini berarti ada 

kenaikan aktivitas guru sebesar 5%, sehingga rata-rata aktivitas guru pada dua siklus mencapai 

97,5% 

 

Mengacu pada Indikator Aktivitas Guru , besaran angka 97,5% termasuk kriteria Sangat Aktif Ketiga 

rata-rata Ketuntasan Belajar untuk aspek Awalan mencapai 97,5% putra dan putri mencapai 75%. 

Mengacu pada Indikator Hasil Belajar Siswa pada Tabel 1, persentase tersebut menunjukan bahwa 

pembelajaran Awalan pada Lempar Cakram dengan menggunakan media modifikasi piring plastik, 

berkategori Sangat Efektif untuk putra dan efektif untuk putri. 

 

Rata-rata ketuntasan belajar untuk aspek Cara Melempar mencapai 85% putra dan putri mencapai 

70%. Mengacu pada Indikator Hasil Belajar Siswa pada Tabel 1, persentase tersebut menunjukan 

bahwa pembelajaran Cara Melempar pada Lempar Cakram dengan menggunakan media  modifikasi 

piring plastik, berkategori Sangat Efektif untuk putra dan putri. 

 

Rata-rata Ketuntasan Belajar untuk aspek Sikap Akhir mencapai 85% putra dan putri mencapai 

72,5%. Mengacu pada Indikator Hasil Belajar Siswa pada Tabel 1, persentase tersebut menunjukan 

bahwa pembelajaran Sikap Akhir pada Lempar Cakram dengan menggunakan media modifikasi 

piring plastik, berkategori Sangat Efektif untuk putra dan Efektif untuk putri. Keempat, respon siswa 

mengacu pada Indikator Respon Siswa, maka rata-rata tingkat respon siswa 85%, mempunyai kriteria 

Sangat Puas. Berdasarkan temuan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 

piring bekas dapat meningkatkan efektivitas belajar lempar cakram dalam pelajaran Penjaskes pada 

siswa SMP Negeri 3 Bukit Kemuning. 
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Saran 

Berdasarkan temuan-temuan diatas, dapat disarankan agar: Pembelajaran lempar cakram pada 

khususnya dapat menggunakan media piring bekas sebagai salah satu alternatif dalam proses 

penyampaian pembelajaran di Sekolah. Melalui penggunaan media piring bekas, guru dapat dengan 

mudah merespon potensi atau modalitas siswa dalam setiap kelompok belajar, apakah tergolong 

kepada kelompok Visual, atau kelompok Auditorial atau kelompok Kinestetik. Dengan demikian 

seorang guru yang profesional dapat lebih efektif dapat melakuakn kegiatan proses belajar 

mengajar, serta dengan mudah dapat merespon perbedaan-perbedaan potensi yang dimiliki peserta 

didiknya. 
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Acuan Penulisan 

___________________________________________________________ 

1. Naskah belum pernah dimuat/diterbitkan di jurnal lain. 

2. Naskah diformat dalam bentuk spasi 2 (Double) kertas A4 (20 mm X 297 mm) dengan 

betas tepi (margin) 2 cm untuk setiap tepi. Naskah ditulis dengan rata kiri-

kanan (justified). Naskah diketik menggunakan jenis huruf Times New Roman 

(font size: 12), berjumlah 10 sampai dengan 15 halaman. 

3. 1 Judul, abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia dengan maksimal 150 kata yang secara singkat memberikan gambaran 

aspek penting dan simpulan /hasil pokok dari naskah tersebut. Kata kunci 

minimal 5 kata dan maksimum 9 kata. 

4. Naskah dikirim ke alamat redaksi dalam ketikan disertai soft copynya dalam 

CD/DVD atau dikirim melalui email (rumahguruuu@yahoo.co.id atau 

rumahguruuuu@Icloud.com). Pada halaman pertama, harap dicantumkan nama 

penulis, lembaga dan alamat lembaga penulis, dan alamat email penulis. 

5. Naskah yang diterima akan melalui proses peninjauan (review) oleh Tim Reviewer 

Ahli sebidang dan naskah juga akan melalui proses revisi bila diperlukan. 

Redaksi berwenang mengambil keputusan menerima, menolak maupun menyarankan 

pada penulis untuk memperbaiki naskah. 

6. Naskah yang dapat dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang kebijakan, 

penelitian, pemikiran, kajian, analisis dan atau reviu teori/ konsep/ 

metodologi, dan informasi lain yang secara substansi berkaitan dengan 

Pendidikan dalam berbagai jenjang dan jenis Pendidikan. 

7. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, dan 

isi. isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentase jumlah 

halaman sebagai berikut. 

a) Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan 

penelitian (10%). 

b) Kajian literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu 

yang relevan (15%). 

c) Metode yang berisi rancangan/ model, sampel dan data, tempat dan waktu, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%), 

d) Hasil dan pembahasan (50%). 

e) Kesimpulan dan saran (15%). 

f) Pustaka acuan  

(sistematika/struktur ini hanya sebagai pedoman umum. Penulis dapat 

mengembangkannya sendiri asalkan sepadan dengan pedoman ini). 

8. Tabel dan Gambar diberi nomor urut sesuai urutan pemunculannya. Tabel dan 

Gambar harus jelas terbaca dan dapat dicetak dengan baik. Untuk Tabel maupun 

Gambar gratis dari Microsoft Excel, mohon menyertakan file tersebut dalam Excel 

untuk mempermudah proses editing. Mohon diperhatikan, bahwa naskah akan dicetak 

dalam format warna hitam putih (grayscale) sehingga untuk gambar grafik mohon 

diberikan gambar yang asli atau dalam format jpeg (high resolution) sehingga 

dapat dicetak dengan jelas. 
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9.  Sekitar 80% atau lebih Pustaka yang diacu hendaknya bersumber dari hasil-hasil 

penelitian, gagasan, teori/konsep yang telah diterbitkan di jurnal (komposisi 

sumber acuan dari hasil penelitian lebih banyak daripada sumber yang diacu dari 

buku teks). Hasil penelitian paling lama 10 tahun terakhir, kecuali Pustaka 

Acuan yang klasik (tua) yang memang dimanfaatkan sebagai bahan kajian 

historic. 

10. Penulisan pustaka acuan merujuk pada sistem Harvard. Sistem Harvard menggunakan 

name penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama 

penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun 

yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf a, b, atau c dan seterusnya 

tepat di belakang tahun publikasi (balk penulisan dalam pustaka acuan maupun 

sitasi dalam naskah tulisan). 
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  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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