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ABSTRACT 

This study aims to increase Student Learning Participation through the Application of Non-Example Methods in 

Indonesian Language Learning on theme 1 sub-theme 2 in Class III Semester July-December 2021 UPT SDN 05 

Serasi, Rao Selatan District, Pasaman Regency. The results of the study include: Student participation in 

thematic learning can be increased through the application of Examples Non Examples models in class III SDN 

05 Serasi. This can be seen from the average student learning participation in the first cycle which only reached 

50.0% in the less category. In the second cycle, there was a significant increase in which the average student 

learning participation reached 72.6% with the good category meaning an increase of 22.6% from the first cycle. 

The highest aspect in the first cycle is cooperation in groups with an average of 55.6%, while the lowest aspect 

is in the aspect of answering questions at 45.8%. The average student learning participation in the first cycle of 

50.0% is in the less category. The second cycle for all aspects of the three lessons showed that the highest 

participation was in the cooperative aspect in groups of 77.8%, while the lowest aspect in the second cycle was 

Asking with an average of 68.1%.  

Key Word: Example Non Example, Learning Participation 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan Partisipasi Belajar Siswa Melalui Aplikasi Metode Example Non 

Example Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia pada tema 1 sub tema 2 di Kelas III Semester Juli-Desember 

2021 UPT SDN 05 Serasi Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Hasil penalitian meliputi: Partisipasi 

belajar siswa pada pembelajaran tematik dapat meningkat melalui penerapan model Examples Non Examples di 

kelas III SDN 05 Serasi. Hal ini terlihat dari rata-rata Partisipasi belajar siswa pada siklus pertama baru 

mencapai 50,0% dengan kategori kurang. Pada siklus kedua mengalami peningkatan yang signifikan yang 

mana-mana rata-rata Partisipasi belajar siswa mencapai 72,6% dengan kategori baik berarti terjadi peningkatan 

sebesar 22,6% dari siklus pertama. Aspek tertinggi pada siklus I adalah kerjasama dalam kelompok dengan rata-

rata 55,6% sedangkan aspek terendah berada pada aspek menjawab pertanyaan sebesar 45,8%. Rata-rata 

Partisipasi belajar siswa pada siklus I sebesar 50,0% berada pada kategori kurang. Siklus kedua untuk seluruh 

aspek pada tiga kali pembelajaran memperlihatkan bahwa Partisipasi tertinggi berada pada aspek kerjasama 

dalam kelompok sebesar 77,8%, aspek terendah pada siklus II yaitu Bertanya dengan rata-rata sebesar 68,1%.   

Kata Kunci: Example Non Example, Partisipasi Belajar 
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Pendahuluan 

Pendidikan  merupakan upaya sadar yang dilakukan  seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam  proses  kedewasaan  

manusia yang hidup dan berkembang , nampaklah kenyataan bahwa manusia selalu berubah  dan 

perubahan itu merupakan hasil belajar Hal ini berarti bahwa dalam pendidikan terjadi sebuah  proses 

pengubahan   sikap dan tingkah laku. 

 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyatakan  bahwa pendidikan  adalah  usaha sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  

belajar  dan  proses pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual  keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta  keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

 

Pembelajaran tematik merupakan strategi pembelajaran yang diterapkan bagi anak kelas awal sekolah 

dasar. Sesuai dengan tahapan perkembangan anak, karakteristik cara anak belajar,  konsep belajar dan 

pembelajaran bermakna, maka kegiatan pembelajaran bagi anak kelas awal SD sebaiknya dilakukan 

dengan Pembelajaran tematik. Pembelajaan tematik adalah pembelajaran tepadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat  memberikan pengalaman bermakna 

kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. 

Oleh karena itu guru Tematik hendaknya dapat mengembangkan pembelajaran yang berorientasi pada 

pencapaian kompetensi peserta didik secara menyeluruh yang mencakup ranah kognitif, afektif dan 

psikomotor 

 

Keberhasilan siswa dalam belajar tidak terlepas peran aktif guru yang mampu memberikan motivasi 

dan dapat menciptakan pembelajaran yang harmonis, kondusif dan menyenangkan dan mampu 

memberikan semangat terhadap siswa. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran Tematik  selama ini 

berlangsung menunujukkan bahwa sebagian besar siswa tampak kurang berminat, kurang bergairah 

dan cenderung tidak aktif, hal ini diakibatkan karena mata pelajaran Tematik  gabungan dari seluruh 

materi dan saling keterkaitan satu sama lainnya mengakibatkan sikap siswa yang kurang antusias 

ketika pengajaran berlangsung. Rendahnya respon umpan balik dari siswa terhadap pertanyaan dan 

penjelasan serta pemusatan perhatian yang kurang. Banyak model pembelajaran yang dapat 

diterapkan dalam proses belajar mengajar. Diantaranya adalah Metode Example Non Example yang 

mana  salah satu metode pembelajaran yang mampu meningkatkan partisipasi belajar siswa karna 

metode ini menggunakan media gambar dalam penyampaian materi pembelajaran yang bertujuan 

mendorong siswa untuk belajar berfikir kritis dengan jalan memecahkan permasalahan-permasalahan 

yang terkandung dalam contoh-contoh gambar yang disajikan. Denan metode ini maka perlu 

ditelusuri melalui sebuah penelitian. Sehubungan dengan latar belakang diatas, judul penelitian ini 

adalah “Peningkatkan Partisipasi Belajar Siswa Melalui Aplikasi Metode Example Non Example 

Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Pada Tema 1 Sub Tema 2 di Kelas III Semester Juli-Desember 

2021 UPT SDN 05 Serasi Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman”.  

 

Kajian Teori 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:481) partisipasi sama dengan peran serta yaitu turut 

berperan dalam suatu kegiatan atau keikutsertaan. Menurut Soekamto yang dikutip Effendi (1994:23) 

mengemukakan bahwa peran serta atau partisipasi adalah sebagai dinamisator dari status jika 

seseorang melakukan atau menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya 

dinamakan menjalankan peran. 
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Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Partisipasi 

merupakan peran serta seseorang dalam suatu aktivitas bersama, namun jika ditinjau dari segi 

etimologis, partisipasi berasal dari bahas latin yakni “participation” yang terdiri dari dua suku kata 

yaitu pars yang berarti bahagian dan capere yang berarti mengambil. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa participation berarti mengambil bagian atau dengan kata lain ikut serta, dimana 

hal ini mengandung pengertian yang aktif atau adanya aktivitas. 

 

Syamsi (1980:114) mengemukakan bahwa partisipasi adalah sikap manusia yang melakukan mulai 

dari cara memahami, objek, memahaminya kemudian menyatakan kesediaan untuk melaksanakannya.  

Sejalan dengan pendapat diatas Cohea dan Up Haff sebagaimana yang dikutip Syamsi (1986:14) 

mengartikan parisipasi sebagai keterlibatan orang atau anggota masyarakat dalam hal pembuatan 

keputusan mengenai apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. 

 

Menurut Janabrata dalam Ndraha (1984:102) mengartikan partisipasi sebagai pengambilan bagian 

dalam kegiatan bersama. Sama halnya dengan pendapat Mubyarto (1984:35) mendefinisikan 

partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan 

setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. 

 

Keterlibatan diri dalam hal ini berarti keterlibatan pikiran dan perasaan seseorang atau misalnya 

seseorang berpartisipasi atau ikut serta maka kegiatan ini dilakukan karena menurutnya penting dan 

perasaannya pun menyetujui atau berkenan untuk mewujudkannya. 

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan atau 

keterlibatan seseorang baik secara berkelompok maupun individu berdasarkan kesadaran diri masing-

masing untuk ikut berperan serta karena motif tertentu sehingga mendorong untuk memberikan 

sumbangan-sumbangan dalam usaha memperoleh tujuan yang ingin dicapai. 

        

Model pembelajaran yang menggunakan media gambar dalam penyampaian materi pembelajaran 

yang bertujuan mendorong siswa untuk belajar berfikir kritis dengan jalan memecahkan 

permasalahan-permasalahan yang terkandung dalam contoh-contoh gambar yang disajikan 

(Kurniasih, 2016:31). 

 

Adapun langkah-langkah dari pelaksanaan Picture and Picture ini menurut Kurniasih (2016:31) 

terdapat tujuh langkah yaitu: Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Guru menempelkan gambar di papan atau tayangan di LCD. Guru memberi petunjuk 

dan memberi kesempatan kepada siswa untuk memperhatikan/ menganalisa gambar. 

 

Melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisa gambar tersebut dicatat pada 

kertas. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. Mulai dari komentar / hasil 

diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai. Kesimpulan 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian tindakan kelas (PTK) yang menggunakan observasi 

kemitraan dan kolaborasi (Coloborative Observation). Koloborasi ini dilakukan antara guru dengan 

siswa pada pembelajaran Tematik . Ciri utama dari penelitian ini yakni adanya tindakan-tindakan 

tertentu untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses pembelajaran di kelas. Menurut Chemmis 

dan Mc.Taggart (1998) tahapan dalam PTK yaitu melalui siklus yang terdiri dari : planning 

(perencanaan), acting (pelaksanan), observing (observasi), reflecting (refleksi). Penelitian ini 
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bertujuan untuk meningkatkan partisipasi belajar siswa melalui metode example non example pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia pada tema 1 sub tema 2 di kelas III SDN 05 Serasi kecamatan Rao 

Selatan yang berjumlah 24 orang. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Siklus I 

Berdasarkan hasil observasi di atas terlihat bahwa penggunaan Metode Example Non Example pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia pada tema 1 sub tema 2 pada siklus I masih belum optimal dan perlu 

ditingkat pemahaman siswa terhadap pelaksanaan Metode Example Non Example ini. Kemungkinan 

lain yaitu siswa masih baru merasakan Metode Example Non Example ini sehingga siswa masih 

canggung untuk bekerja secara berkelompok untuk menyusun gambar, pemilihan gambar yang belum 

tepat atau terlalu rumit oleh siswa. dan juga siswa masih kelas III SD yang masih harus di tuntun 

dalam setiap pembelajarannya bagaimana siswa kita motivasi sehinga partisipasi untuk belajar semain 

hari semakin meningkat dan siswa tidak canggung dan malu dalam proses pembelajaran. Peneliti dan 

observer pada tahap ini berdiskusi tentang pelaksanaan dan hasil observasi pada siklus I untuk tiga 

kali pembelajaran. Berdasarkan Hasil observasi rata-rata Partisipasi belajar siswa pada pembelajaran 

Bahasa Indonesia pada tema 1 sub tema 2 dikelas III  SDN 05 Serasi Kecamatan Rao Selatan melalui 

penerapan model Example Non Examples untuk tiga kali pembelajaran masih berkategori kurang 

dengan rata-rata 50,0%. Kenyataan ini memperlihatkan penerapan model belum efektif dalam diskusi 

dan siswa belum terbiasa dalam menyusun atau pembelajaran menggunakan penerapan model 

Example Non Examples, oleh sebab itu diharapkan pada siklus ke II Partisipasi belajar siswa lebih 

baik lagi.  

 

Siklus II 

Berdasarkan hasil observasi yang tergambar pada bagian diatas, Pada siklus ke II rata-rata Partisipasi 

belajar siswa sudah mencapai 72,6%  yang mana aspek tertinggi masih pada kerjasama dalam 

kelompok dan terendah pada aspek Bertanya. Gambar yang menarik membuat Partisipasi belajar 

siswa semakin meningkat dan dapat dikatakan metode Example Non Example dapat meningkatkan 

Partisipasi belajar siswa. Temuan ini ternyata sudah dapat dikatakan mencapai kriteria keberhasilan 

yang ditetapkan oleh peneliti yaitu ≥61% dengan kategori baik  

 

Peneliti dan observer mengambil kesimpulan tindakan siklus berikutnya tidak dilakukan lagi. Hal ini 

berarti refleksi pada siklus pertama telah dapat terealisasi sebagaimana yang diharapkan. 

 

Pembahasan  

Pertama, hasil observasi pada siklus pertama ternyata Aspek tertinggi pada siklus I adalah kerjasama 

dalam kelompok dengan rata-rata 55,6% sedangkan aspek terendah berada pada menjawab pertanyaan 

sebesar 45,8%. Rata-rata Partisipasi belajar siswa pada siklus I sebesar 50,0% berada pada kategori 

kurang Hal ini disebabkan karena siswa belum memiliki rasa percaya diri yang tiggi dan takut akan 

kesalahan, pada saat di suruh untuk menjawab pertanyaan mereka kebanyakan hanya diam saja, 

namun nanti pada saat guru menunjuk siswa langsung untuk menjawab barulah ada siswa yang mau 

menjawab pertanyaan. 

 

Fakta pada siklus pertama Partisipasi belajar siswa yang masih belum mencapai indikator 

keberhasilan ini antara lain disebabkan oleh penerapan model Examples Non Examples pada kegiatan 

diskusi belum sempurna. Penyebab lain dapat disebabkan kesiapan mental anak mengikuti diskusi 

belum maksimal. Oleh sebab itu perbaikan mendesak yang perlu dilakukan guru adalah menangani 
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pembelajaran antara lain memberikan pengarahan diawal diskusi berupa garis – garis besar materi 

yang dipelajari, selain itu mencari lebih banyak lagi gambar yang mudah dTematikhami oleh siswa. 

 

Kedua, Deskripsi data Partisipasi belajar siswa di siklus kedua untuk seluruh aspek pada tiga kali 

pembelajaran memperlihatkan bahwa Partisipasi tertinggi berada pada aspek kerjasama dalam 

kelompok sebesar 77,8%, sedangkan aspek terendah pada siklus II yaitu Bertanya dengan rata-rata 

sebesar 68,1%. hal ini disebabkan karena siswa masih duduk di bangku kelas III Sekolah dasar yang 

belum terlalu terbiasa dalam bertanya. Merujuk pada indikator keberhasilan pada bagian terdahulu 

data memperlihatkan bahwa rata-rata pada  siklus kedua yang sudah memenuhi syarat, dimana berada 

pada kategori baik. 

 

Fenomena Partisipasi belajar siswa pada siklus kedua sudah mencapai target keberhasilan, di 

mungkinkan oleh pembelajaran melalui model Examples Non Examples telah terlaksana dengan 

efektif. Dalam hal ini terjadi antara lain guru sudah lebih mantap dalam melaksanakan penjelasan 

materi sebelum diskusi, efektifnya fungsi siswa dalam kelompok. Disamping itu siswa tertantang 

lebih banyak ambil bagian karena guru banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berpartisipasi dalam diskusi.   

 

Penutup 

Kesimpulan 

Berpedoman pada temuan dan pembahasan maka dikemukakan kesimpulan sebagai berikut : 

Partisipasi belajar siswa pada pembelajaran tematik dapat meningkat melalui penerapan model 

Examples Non Examples di kelas III SDN 05 Serasi. Hal ini terlihat dari rata-rata Partisipasi belajar 

siswa pada siklus pertama baru mencapai 50,0% dengan kategori kurang. Pada siklus kedua 

mengalami peningkatan yang signifikan yang mana-mana rata-rata Partisipasi belajar siswa mencapai 

72,6% dengan kategori baik berarti terjadi peningkatan sebesar 22,6% dari siklus pertama Aspek 

tertinggi pada siklus I adalah kerjasama dalam kelompok dengan rata-rata 55,6% sedangkan aspek 

terendah berada pada aspek menjawab pertanyaan sebesar 45,8%. Rata-rata Partisipasi belajar siswa 

pada siklus I sebesar 50,0% berada pada kategori kurang. Siklus kedua untuk seluruh aspek pada tiga 

kali pembelajaran memperlihatkan bahwa Partisipasi tertinggi berada pada aspek kerjasama dalam 

kelompok sebesar 77,8%, sedangkan aspek terendah pada siklus II yaitu Bertanya dengan rata-rata 

sebesar 68,1%.  Hipotesis tindakan yang diajukan dalam penelitian ini adalah Partisipasi belajar siswa 

dapat ditingkatkan melalui penerapan model pembelajaran Examples Non Examples pada 

Pembelajaran Bahasa Indonesia pada tema 1 sub tema 2 di kelas III Semester Juli-Desember 2021 

SDN 05 Serasi Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman dapat diterima 

 

Saran  

Memperhatikan keadaan yang ada bahwa Metode Example Non Exampledapat meningkatkan 

partisipasi belajar siswa. Maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: Berdasarkan 

kesimpulan di atas, maka diajukan rekomendasi sebagai berikut : Diharapkan kepada guru yang 

berada di SDN 05 Serasi untuk melanjutkan penelitian ini sehingga lebih meningkatkan Partisipasi 

belajar siswa pada pembelajaran tematik dan tidak hanya pada kelas III saja dan tidak tertutup 

kemungkinan untuk aspek lain seperti aktivitas dan motivasi belajar siswa. Diharapkan guru 

meningkatkan pemahaman yang mendalam tentang konsep Partisipasi dan model pembelajaran 

Examples Non Examples, karena Partisipasi tidak jauh berbeda dengan aktivitas. Kepada sekolah 

hendaknya menfasilitasi guru yang berminat melakukan pembelajaran yang inovatif, kreatif dan 

menyenangkan. Dalam hal ini kepala sekolah mensuplay media yang cukup dan bahan ajar yang 

memadai. Disarankan kepada peneliti lain agar dapat menindaklanjuti penelitian ini di masa datang. 
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EFFORTS TO IMPROVE PHYSICS LEARNING ACHIEVEMENT WITH 

DISCOVERY LEARNING METHOD IN CLASS XI STUDENTS OF 

SMA NEGERI 1 TOMPASO 

 

UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR FISIKA DENGAN 

METODE PEMBELAJARAN PENEMUAN (DISCOVERY) PADA 

SISWA KELAS XI SMA NEGERI 1 TOMPASO 
 

Dra. Marlyn H. Z. Kaawoan 

SMA Negeri 1 Tompaso Provinsi Sulawesi Utara 

 

 

ABSTRACT 

In accordance with the problems, this study aims to: determine the increase in student achievement after the 

implementation of discovery learning. To determine the effect of student learning motivation after the 

application of discovery learning (discovery). The results of learning activities that have been carried out for 

three cycles, and based on all the discussions and analyzes that have been carried out, can be concluded as 

follows: Learning by discovery has a positive impact on improving student achievement which is marked by an 

increase in student learning mastery in each cycle, namely cycle I (67.57%), cycle II (78.38%), cycle III 

(89.19%). The application of the discovery learning method (discovery) has a positive influence, namely it can 

increase students' learning motivation as indicated by the results of interviews with some students, the average 

student answers stated that students were interested and interested in the discovery learning method so that they 

became motivated to learn.  

Key Word: Physics Learning Achievement, Discovery Learning Method (Discovery) 

 

ABSTRAK 

Sesuai dengan permasalahan, penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa 

setelah diterapkannya pembelajaran penemuan (discovery). Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa 

setelah diterapkan pembelajaran penemuan (discovery). Hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan 

selama tiga siklus, dan berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: Pembelajaran dengan penemuan (discovery) memiliki dampak positif dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu 

siklus I (67.57%), siklus II (78.38%), siklus III (89,19%). Penerapan metode pembelajaran penemuan 

(discovery) mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang ditunjukkan 

dengan hasil wawancara dengan sebagian siswa, rata-rata jawaban siswa menyatakan bahwa siswa tertarik dan 

berminat dengan metode pembelajaran penemuan (discovery) sehingga dapat dikatakan para siswa menjadi 

termotivasi untuk belajar. 

Kata Kunci: Prestasi Belajar fisika, Metode Pembelajaran Penemuan (Discovery) 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Sistem pendidikan di Indonesia ternyata telah mengalami banyak perubahan. Perubahan-perubahan itu 

terjadi karena telah dilakukan berbagai usaha pembaharuan dalam pendidikan. Akibat pengaruh itu 

pendidikan semakin mengalami kemajuan. Sejalan dengan kemajuan tersebul maka dewasa ini 

pendidikan di sekolah-sekolah telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan 

itu terjadi karena terdorong adanya pembaharuan tersebut sehingga di dalam pengajaranpun guru 

selalu ingin menemukan metode dan peralatan baru yang dapat memberikan semangat belajar bagi 
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murid-murid. Bahkan secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pembaharuan dalarn system 

pendidikan yang mencakup seluruh komponen yang ada. 

 

Pembangunan di bidang pendidikan barulah ada artinya apabila dalam pendidikan dapat dimanfaatkan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia yang sedang membangun. Pada 

hakekataya kegiatan belajar mengajar adalah suatu proses interaksi atau hubungan timbal balik antara 

guru dan siswa dalam satuan pembelajaran. Guru sebagai salah satu kamponen dalam proses belajar 

mengajar merupakan pemegang peran yang sangat pentnig. Guru bukan hanya sekedar penyampaian 

materi saja tetapi lebih dari itu guru dapat dikatakan sebagai sentral pembelajaran. 

 

Sebagai pengatur sekaligus pelaku dalam proses belajar mengajar, gurulah yang mengarahkan 

bagaimana proses belajar mengajar itu dilaksanakan. Karena itu guru harus dapat membuat suatu 

pengajaran menjadi lebeh efektif juga menarik sehingga bahan pelajaran yang disampaikan akan 

membuat siswa merasa senang dan merasa perlu untuk mempelajari bahan pelajaran tersebut. 

 

Guru mengemban tugas yang berat untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional yaitu meningkatkan 

kualitas manusia Indonesia manusia seutuhnya yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung 

jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani, juga harus mampu menumbuhkan 

dan memperdalam rasa cinta terhadap tanah air, mernpertebal semangat kebangsaan dan rasa 

kesetiakawanan sosial. Sejalan dengan itu pendidikan nasional akan mampu mewujudkan manusia-

manusia pembangunan dan membangun dirinya sendiri serta bertanggung jawab atas pembangunan 

bangsa. Depdikbud (1999). 

 

Berhasilnya tujuan pembelajaran ditentukan oleh banyak faktor diantaranya adalah faktor guru dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar, karena guru secara langsung dapat mempengaruhi, membina 

dan meningkatkan kecerdasan serta keterampilan siswa. Untuk mengatasi permasalahan di atas dan 

guna mencapai tujuan pendidikan secara maksimal, peran guru sangat penting dan diharapkan guru 

memiliki cara model mengajar yang baik dan mampu memilih model pembelajaran yang tepat dan 

sesuai dengan konsep-konsep mata pelajaran yang akan disampaikan. 

 

Untuk itu diperlukan suatu upaya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran salah 

satunya adalah dengan memilih strategi atau cara dalam menyampaikan materi pelajaran agar 

diperoleh peningkatan prestasi belajar siswa khususnya pelajaran Fisika. Misalnya dengan 

membimbing siswa untuk bersama-sarna terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan mampu 

membantu siswa berkembang sesuai dengan taraf intelektualnya akan lebih menguatkan pemahaman 

siswa terhadap konsep-konsep yang diajarkan. Pemahaman ini memerlukan minat dan motivasi. 

Tanpa adanya minat menandakan bahwa siswa tidak mernpunyai motivasi untuk belajar. Untuk itu, 

guru harus memberikan suntikan dalam bentuk motivasi sehingga dengan bantuan itu anak didik dapat 

keluar dari kesulitan belajar. 

 

Berdasarkan pengalaman penulis di lapangan, kegagalan dalam belajar rata-rata dihadapi oleh 

sejumlah siswa yang tidak memiliki dorongan belajar. Untuk itu dibutuhkan suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dengan upaya membangkitkan motivasi belajar siswa, misalnya dengan 

membimbing siswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan yang melibatkan siswa serta guru yang 

berperan sebagai pembimbing untuk menemukan konsep Fisika. 
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Motivasi tidak hanya menjadikan siswa terlibat dalam kegiatan akademik, motivasi juga penting 

dalam menentukan seberapa jauh siswa akan belajar dari suatu kegiatan pembelajaran atau seberapa 

jauh menyerap informasi yang disajikan kepada mereka. Siswa yang termotivasi untuk belajar sesuatu 

akan menggunakan  proses kognitif yang lebih tinggi dalam mempelajari materi itu, sehingga siswa 

itu akan menyerap dan mengendapan materi itu dengan lebih baik. Tugas penting guru adalah 

merencanakan bagaimana guru mendukung motivasi siswa (Nur, 2001: 3). Untuk itu sebagai seorang 

guru disamping menguasai materi, juga diharapkan dapat menetapkan dan melaksanakan penyajian 

materi yang sesuai kemampuan dan kesiapan anak, sehingga menghasilkan penguasaan materi yang 

optimal bagi siswa. 

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis mencoba menerapkan salah satu metode pembelajaran, 

yaitu metode pembelajaran penemuan (discovery) untuk mengungkapkan apakah dengan model 

penemuan (discovery) dapat meningkatkan motivasi belajar dan prestasi belajar Fisika. Penulis 

memilih metode pembelajaran ini mengkondisikan siswa untuk terbiasa menemukan, mencari, 

mendikusikan sesuatu yang berkaitan dengan pengajaran. (Siadari, 2001: 4). Dalam metode 

pembelajaran penemuan (discovery) siswa lebih aktif dalam memecahkan untuk menemukan sedang 

guru berperan sebagai pembimbing atau memberikan petunjuk cara memecahkan masalah itu. 

 

Dari latar belakang di atas maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul "Upaya Meningkatkan 

Prestasi Belajar Fisika dengan Metode Pembelajaran Penemuan (Discovery) Pada Siswa Kelas XI 

SMA Negeri 1 Tompasso Tahun Pelajaran 2018/2019". 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut: 

Bagaimanakah peningkatan prestasi belajar siwa dengan diterapkannya pembelajaran penemuan 

(discovery)? Bagaimanakah pengaruh metode pembelajaran penemuan (discovery) terhadap motivasi 

belajar siswa? 

 

Batasan Masalah 

Untuk memudahkan dalam pembahasan dalam penelitian ini, maka diperlukan pembatasan masalah 

meliputi: Penelitian ini hanya dikenakan pada siswa kelas XI SMA 1 Negeri Tompasso tahun 

pelajman 2018/2019. Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai bulan November 

semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019. Materi yang disampaikan adalah Elastisitas. 

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui peningkatan prestasi 

belajar siswa setelah diterapkannya pembelajaran penemuan (discovery). Untuk mengetahui pengaruh 

motivasi belajar siswa setelah diterapkan pembelajaran penemuan (discovery). 

 

Kajian Pustaka 

Fisika adalah sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara alam. Perkembangan Fisika 

tidak hanya ditandai dengan adanya fakta tetapi juga oleh adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah. 

Metode ilmiah dan pengamatan ilmiah menekankan pada hakikat Fisika 

 

Secara rinci hakikat IPA-Fisika menurut Bridgman (dalam Lestari, 2002: 7) adalah sebagai berikut: 

Kualitas; pada dasarnya konsepkonsep Fisika selalu dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka.  

Observasi dan Ekspoimen; merupakan salah satu cara untuk dapat memahami konsep-konsep Fisika 

secara tepat dan dapat diuji kebenarannya. Ramalan (prediksi); merupakan salah satu asumsi penting 
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dalam Fisika bahwa misteri alarn raya ini dapat dipahami dan memiliki keteraturan. Dengan asumsi 

tersebut lewat pengukuran yang teliti maka berbagai peristiwa alam yang akan terjadi dapat 

diprediksikan secara tepat. Progresif dan komunikatif; artinya Fisika itu selalu berkembang ke arah 

yang lebih sempuma dan penemuan-penemuan yang ada merupakan kelanjutan dari penemuan 

sebelumnya. Proses; tahapan-tahapan yang dilalui dan itu dilakukan dengan menggunakan metode 

ilmiah dalam rangka menemukan suatu kebenaran. Universalitas; kebenaran yang ditemukan 

senantiasa berlaku secara umum. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat Fisika 

merupakan bagian dari Fisika dimana konsep-konsepnya diperoleh melalui suatu proses dengan 

menggunakan metode ilmiah dan diawali dengan sikap ilmiah kemudian diperoleh hasil (produk). 

 

Proses Belajar Mengajar Fisika 

Proses dalam pengertian disini merupakan interaksi semua komponen atau unsur yang terdapat dalam 

belajar mengajar yang satu sama lainnya saling berhubungan (inter independent) dalan ikatan untuk 

mencapai tujuan (Usman, 2000:5). Belajar diartikan sebagai proses perubahan tingka laku pada diri 

individu berkat adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan yang 

diutarakan Burton bahwa seseorang setelah mengalarni proses belajar akan perubahan tingkah laku, 

baik aspek pengetahuannya, keterampilannya, maupun aspek sikapnya. Misalnya dari tidak bisa 

menjadi bisa dari tidak mengerti menjadi mengerti. (dalam Usman,2000: 5). 

 

Mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggungiawab moral yang cukup berat. 

Mengajar pada prinsipnya membimbing siswa dalam kegiatan suatu usaha rnengorganisasi 

lingkungan dalam hubungannya dengan anak didik dan bahan pengajaran yang menimbulkan proses 

belajar. Proses belajar mengajar merupakan suatu inti dari proses pendidikan secara keseluruhan 

dengan guru sebagai pemegang peran utama. Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang 

mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal 

balik antara guru dan siswa itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar 

(Usman, 2000 :4). 

 

Sedangkan menurut buku Proses Belajar mengajar di Sekolah, proses belajar mengajar dapat 

mengandung dua pengertian, yaitu rentetan kegiatan perencanaan oleh guru, pelaksanaan kegiatan 

sampai evaluasi program tindak lanjut (dalam Suryosubroto 1997: 18). 

 

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar IPA meliputi kegiatan 

yang dilakukan guru mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi dan program 

tindak lanjut yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu yaitu pengajaran 

Fisika. 

 

Teknik penem  uan adalah terjemahan dari discovery. Menurut Sund discovery adalah proses mental 

dimana siswa mampu mengasimilasikan sesuatu konsep atau prinsip. Yang dimaksudkan dengan 

proses mental tersebut antara lain ialah: mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, 

membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, mernbuat kesimpulan dan sebagainya. 

 

Suatu konsep misalnya: segi tiga,  panas, demokrasi dan sebagainya, sedang yang dimaksud dengan 

prinsip antara lain ialah: logam apabila dipanaskan akan mengembang. Dalam teknik ini siswa 

dibiarkan menemukan sendiri atau mengalami proses mental itu sendiri, guru hanya membimbing dan 

memberikan instruksi. 
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Dr. J. Richard dan asistennya mencoba self-learning siswa (belajar sendiri) itu, sehingga situasi 

belajar mengajar berpindah dari situasi teacher learning menjadi situasi student dominated learning. 

Dengan menggunakan discovery learning, ialah suatu cara mengajar yang melibatkan siswa dalam 

proses kegiatan mental melalui tukar pendapat dengan diskusi, seminar, membaca sendiri dan 

mencoba sendiri. Agar anak dapat belajar sendiri. 

 

Penggunaan teknik discovery ini guru berusaha meningkatkan aktivitas siswa dalam proses belajar 

mengajar. Maka teknik ini memiliki keuntungan sebagai berikut: Teknik ini mampu membantu siswa 

untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses 

kognitif/pengenalan siswa. Siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat sangat pribadi individual 

sehingga dapat kokoh/mendalam tertinggal dalam jiwa siswa tersebut. Dapat membangkitkan 

kegairahan berajar mengajar para siswa. Teknik ini mampu memberikan kesernpatan kepada siswa 

untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Mampu mengarahkan 

cara siswa belajar, sehingga lebih memiliki motivasi yang kuat untuk belajar lebih giat. Membantu 

siswa untuk memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan penemuan sendiri. 

 

Strategi itu berpusat pada siswa tidak pada guru. Guru hanya sebagai ternan belajar saja, membantu 

bila diperlukan. Walaupun demikian baiknya teknik ini tapi masih ada pula kelemahan yang perlu 

diperhatikan ialah: Pada siswa harus ada kesiapan dan kematangan mental untuk cara belajar ini. 

Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Bila kelas 

terlalu besar penggunaan teknik ini akan kurang berhasil. Bagi guru dan siswa yang sudah biasa 

dengan perencanaan dan pengajaran tradisional mungkin akan sangat kecewa bila diganti dengan 

teknik penemuan. Dengan teknik ini ada yang berpendapat bahwa proses mental ini ada yang 

berpendapat bahwa proses mental ini terlalu mementingkan proses pengertian saja kurang 

memperhatikan perkembangan/pembentukan sikap dan keterampilan bagi siswa. Teknik ini mungkin 

tidak memberikan kesempatan untuk berpikir secara kreatif. 

 

Djamarah (2002: 114) motivasi adalah suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang 

ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses belajar, motivasi sangat 

diperlukan sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan mungkin 

melakukan aktivitas belajar. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Nur (2001: 3) bahwa siswa 

yang termotivasi dalam belajar sesuatu akan menggunakan proses kognitif yang lebih tinggi dalam 

mempelajari materi itu, sehingga siswa itu akan meyerap dan mengendapkan materi itu dengan lebih 

baik. Jadi motivasi adalah suatu kondisi yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu dalam 

mencapai tujuan tertentu. 

 

Belajar dapat membawa suatu perubahan pada individu yang belajar. Perubahan ini merupakan 

pengalaman tingkah laku dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Pengalarnan dalam belajar 

merupakan pengalaman yang drtuju pada hasil yang akan dicapai siswa dalam proses belajar di 

sekolah. Menurut Poerwodarminto (1991: 768), prestasi belajar adalah hasil yang dicapai (dilakukan, 

dekerjakan), dalam hal ini prestasi belajar merupakan hasil pekerjaan, hasil penciptaan oleh seseorang 

yang diperoleh dengan ketelitian kerja serta perjuangan yang membutuhkan pikiran. 

 

Motivasi adalah suatu kondisi yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu dalam mencapai 

tujuan tertetntu. Siswa yang termotivasi untuk belajar sesuatu akan menggunakan proses kognitif yang 

lebih tinggi dalam mempelajari materi itu, sehingga siswa itu akan menyerap dan mengendapkan 

materi itu dengan lebih baik (Nur, 2001: 3). Sedangkan prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh 

siswa dengan melibatkan seluruh potensi yang dimilikinya setelah siswa itu melakukan kegiatan 
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belajar sedangkan metode pembelajaran penemuan (discovery) adalah suatu metode pembelajaran 

yang memberikan kesempatan dan menuntut siswa terlibat secara aktif di dalam mencapai tujuan 

pernbelajaran dengan memberikan informasi singkat (Siadari, 2001: 7). Pengetahuan yang diperoleh 

dengan belajar penemuan (discovery) akan bertahan lama mempunyai efek transfer yang lebih baik 

dan meningkatkan siswa dan kemampuan berpikir secara bebas. Secara umum belajar penemuan 

(discovery) ini melatih keterampilan kognitif untuk menemukan dan memecahkan masalah tanpa 

pertolongan orang lain. Selain itu, belajar penemuan membangkitkan keingintahuan siswa memberi 

motivasi untuk bekerja sampai menemukan jawaban (Syafrudin, 2002: l9). 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), karena penelitian dilakukan untuk 

rnemecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif, sebab 

menggambarkan bagaimana suatu teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang 

diinginkan dapat dicapai. 

 

Menurut Sukidin, dkk ada 4 macam bentuk penelitian tindakan yaitu :(l) penelitian tindakan guru 

sebagai peneliti; (2) penelitian tindakan kolaboratif; (3) penelitian tindakan simultan terintegratif; dan 

(4) penelitian tindakan sosial eksperimental. 

 

Keempat bentuk penelitian tindakan di atas, ada persamaan dan perbedaannya Menurut Oja yang 

sebagaimana dikutip oleh Kasbolah, ciri-ciri dari setiap penelitian tergantung pada (1) tujuan 

utamanya atau pada tekanannya, (2) tingkat kolaborasi antara pelaku peneliti dan peneliti dari luar, (3) 

proses yang digunakan dalam melakukan penelitian, dan (4) hubungan antar proyek dengan sekolah. 

 

Dalam penelitian ini menggunakan bentuk guru sebagai peneliti, dimana guru sangat berperan sekali 

dalam proses penelitian tindakan kelas. Dalam bentuk ini, tujuan utama penelitian tindakan kelas ialah 

untuk meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas. Dalam kegiatan ini guru terlibat langsung 

secara penuh dalam proses perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Kehadiran pihak lain dalam 

penelitian ini peranannya tidak dominan dan sangat kecil. 

 

Penelitian ini mengacu pada perbaikan pembelajaran yang berkesinambungan. Kemmis dan Taggart 

menyatakan bahwa model penelitian tindakan adalah berbentuk spiral. Tahapan penelitian tindakan 

pada suatu siklus meliputi perencanaan atau pelaksanaan observasi dan refleksi Siklus ini berlanjut 

dan akan dihentikan jika sesuai dengan kebutuhan dan dirasa sudah cukup. 

 

Menurut pengertiannya penelitian tindakan adalah penelitian tentang hal-hal yang terjadi di 

masyarakat atau sekelompok sasaran, dan hasilnya langsung dapat dikenakan pada masvarakat vang 

bersangkutan (Arikunto). Ciri atau karakteristik utama dalam penelitian tindakan adalah adanya 

partisipasi dan kolaborasi antara peneliti dengan anggota kelompok sasaran. Penelitian tindakan 

adalah satu strategi pemecahan masalah vang memanfaatkan tindakan nyata dalam bentuk proses 

pengembangan inovatif yang dicoba sambil jalan dalam mendeteksi memecahkan masalah. Dalam 

prosesnya pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut dapat mendukung satu sama lain. 

 

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk rnemperoleh data 

yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di SMA Negeri 1 Tompaso. Waktu penelitian adalah waktu 

berlangsungnya penelitian atau saat penelitian ini dilaksanakan, Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan September sampai dengan bulan Nopember Semester Ganjll Tahun Pelajaran 2018/2019. 
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Subyek penelitian adalah siswa-siswi kelas XI SMA Negeri I Tompaso  tahun pelajararn 2018/2019  

pada materi Elastisitas. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Data penelitian diperoleh dari data observasi berupa pengamatan perngelolaan metode pembelajaran 

Penemuan (Discovery) dan pengamatan aktivitas guru dan siswa pada setiap siklus. Data lembar 

observasi diambil dari dua pengamatan yaitu data pengamatan pengelolaan metode pembelajaran 

Penemuan (Discovery) yang digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan metode pembelajaran 

Penemuan (Discovery) dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dan data pengamatan aktivitas guru 

dan siswa. Data tes formatif untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa setelah 

diterapkannya metode pembelajaran Penemuan (Discovery). 

 

Ketuntasan hasil belajar siswa, melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahawa metode 

pembelajaran Penemuan (Discovery) memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar 

siswa. Hal ini dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman siswa terhadap materi yang 

disampaikan guru (ketuntasan belajar meningkat dari siklus I, II, dan III) yaitu masing-masing 

67,57%,  78.38% dan 89.19%. Pada siklus III ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah tercapai. 

 

Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, berdasarkan anlisis data, diperoleh aktifitas siswa 

dalam proses belajar mengajar dengan menerapkan metode pembelajaran Penemuan (Discovery)  

dalam setiap siklus mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap pretasi belajar siswa 

yaitu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa pada setiap siklus yang terus 

menglami peningkatan. 

 

Aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran, berdasakan analisis data diperoleh aktifitas siswa 

dalam proses pembelajaran Fisika pada pokok bahasan Gerak Lurus dengan metode pembelajaran 

Penemuan (Discovery) yang paling dominan adalah bekerja dengan sesama anggota kelompok, 

mendengarkan/ memperhatikan penjelasan guru dan diskusi antar siswa/antara siswa dengan guru. 

Jadi dapat dikatakan bahawa aktifitas siswa dikategorikan aktif. 

 

Sedangkan untuk aktifitas guru selama pembelajaran telah melaksanakan langkah-langkah kegiatan 

belajar mengajar dan menerapkan metode pembelajaran Penemuan (Discovery)  dengan baik. Hal ini 

terlihat dari aktivitas guru yang muncul, diantaranya aktivitas membimbing dan mengamati siswa 

dalam menemukan konsep, menjelaskan materi yang sulit memberi umpan balik/ evaluasi/ tanya 

jawab dimana prosentase untuk aktivitas di atas cukup besar. 

 

Kesimpulan 

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga siklus, dan berdasarkan seluruh 

pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: Pembelajaran 

dengan penemuan (discovery) memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa 

yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu siklus I 

(67.57%), siklus II (78.38%), siklus III (89,19%). Penerapan metode pembelajaran penemuan 

(discovery) mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang 

ditunjukkan dengan hasil wawancara dengan sebagian siswa, rata-rata jawaban siswa menyatakan 

bahwa siswa tertarik dan berminat dengan metode pembelajaran penemuan (discovery) sehingga 

mereka menjadi termotivasi untuk belajar. 
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Saran 

Hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses belajar mengajar Fisika lebih 

efektif dan lebih memberikan hasil yang optimal bagi siswa maka disampaikan saran sebagai berikut: 

Untuk melaksanakan model penemuan (discovery) memerlukan persiapan yang cukup matang, 

sehingga guru harus mampu menentukan atau memilih topik yang benar-benar bisa diterapkan dengan 

model penemuan (discovery) dalam proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang optimal. 

Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa guru hendaknya lebih sering melatih siswa dengan 

berbagai metode pembelajaran, walau dalam taraf yang sederhana, dimana siswa nantinya dapat 

menemukan pengetahuan baru, memperoleh konsep dan ketrampilan, sehingga siswa berhasil atau 

mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut 

karena hasil penelitian ini hanya dilakukan di SMA Negeri I Tompasso tahun pelajaran 2018/2019. 
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ABSTRACT 

The objectives achieved through this research are: Improving the quality of science learning, through the 

Dynamic Fragmatic approach. Improving the effectiveness of using the Dynamic Fragmatic approach in 

science learning. Improve the competence of teachers in teaching science scientifically with the scientific 

method. The results of learning activities that have been carried out for three cycles, and based on all the 

discussions and analyzes that have been carried out, the authors as observers as well as supervisors at State 

Elementary School 1 Langowan Langowan District Minahasa Regency North Sulawesi Province 2016/2017 

Academic Year can be concluded as follows: Learning with dynamic pragmatics learning methods on subject 

matter has a positive impact on improving teacher performance. The application of dynamic pragmatics 

learning methods in science subject matter has a positive influence, namely it can increase students' learning 

motivation as indicated by the average student answers stating that students are interested and interested in 

dynamic pragmatics learning methods in the subject matter so that they become motivated to learn. The 

application of the active learning method model reviewing the difficulties in the subject matter is effective to 

remind students of the teaching materials that have been received by students so far, so that they feel ready to 

face the exam for grade promotion. 

Key Word: Dynamic Fragmatics, Teacher Quality 

 

ABSTRAK 

Tujuan yang dicapai melalui penelitian ini adalah : Meningkatkan kualitas pembelajaran IPA, melalui 

pendekatan Fragmatika Dinamis. Meningkatkan efektifitas penggunaan pendekatan Fragmatika Dinamis  dalam 

pembelajaran IPA. Meningkatkan kemampuan  kompetensi guru dalam mengajar IPA secara ilmiah dengan 

metode ilmiah. Hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga siklus, dan berdasarkan seluruh 

pembahasan serta analisis yang telah dilakukan, maka penulis selaku observer sekaligus sebagai pengawas di  

Sekolah Dasar Negeri 1 Langowan Kecamatan  Langowan Kabupaten  Minahasa Propinsi  Sulawesi Utara 

Tahun Pelajaran 2016 / 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut: Pembelajaran dengan metode  pembelajaran 

fragmatika dinamis pada materi pelajaran memiliki dampak positif dalam meningkatkan Kinerja Guru. 

Penerapan metode  pembelajaran fragmatika dinamis pada materi pelajaran IPA mempunyai pengaruh positif, 

yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang ditunjukan dengan rata-rata jawaban siswa yang 

menyatakan bahwa siswa tertarik dan berminat dengan metode  pembelajaran fragmatika dinamis pada materi 

pelajaran sehingga mereka menjadi termotivasi untuk belajar. Penerapan metode belajar aktif model meninjau 

kesulitan pada materi pelajaran efektif untuk mengingatkan kembali materi ajar yang telah diterima siswa 

selama ini, sehingga mereka merasa siap untuk menghadapi ujian kenaikan kelas. 

Kata Kunci: Fragmatika Dinamis, Kualitas Guru 
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Latar Belakang Masalah  

Aplikasi tugas dan peran dalam penyelenggaraan pendidikan oleh seorang supervisor pendidikan 

adalah melakukan pembinaan pendidikan terhadap kinerja guru dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar di kelas. Seorang supervisi harus mampu melakukan terobosan-terobosan yang efektif dan 

sinergik bagi kelangsungan pembinaan pendidikan di lingkungan pendidikan tingkat dasar, dimana 

selain sebagai kontrol penyelenggaraan pendidikan juga sebagai pelindung bagi pelaku  pendidik 

sekaligus pengajar di sekolah tingkat dasar. Termasuk memberikan saran dan sumbangsih bagi 

peningkatan mutu dan cara mengajar yang baik menurut kurikulum yang sedang berjalan, maka peran 

supervisi pendidikan sangatlah penting. 

 

Seiring dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, berpengaruh terhadap 

segala aspek kehidupan manusia. Tak ketinggalan di dunia pendidikan yang merupakan tonggak, dari 

munculnya kemajuan di bidang tersebut. Kualitas pendidikan suatu negara dapat dilihat dari kualitas 

teknologi yang dihasilkan serta kesiapan negara itu dalam menghadapi segala dampak dari kemajuan 

teknologi itu. Dan dunia pendidikanlah yang pertama kali disoroti oleh berbagai kalangan, 

sehubungan dengan hal itu. 

 

Dalam Kurikulum, dinyatakan bahwa fungsi pendidikan IPA di Sekolah Dasar adalah 

mengembangkan pengetahuan tentang alam semesta, melatih keterampilan IPA, dan membangun 

pemahaman tentang teknologi dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Kurikulum maka pendidikan IPA tidak hanya bertujuan memahami konsep-konsepnya saja tetapi juga 

mengembangkan rasa cinta terhadap alam sekitar, di samping mengembangkan berbagai keterampilan 

dan setiap yang diperlukan untuk mencapai pengetahuan itu adalah suatu kekeliruan, apabila seorang 

guru mengajarkan IPA dengan cara mentransfer apa-apa yang tersebut dalam buku teks kepada anak 

didiknya. Hal ini disebabkan apa yang ada dalam buku teks itu baru merupakan satu sisi dari IPA, 

sedangkan pada hakikatnya produk IPA tidak dapat dipisahkan dari proses IPA. Dalam pengajaran 

IPA seorang guru dituntut untuk dapat mengajak anak didiknya memanfaatkan alam sekitar sebagai 

sumber belajar (Hendro Darmodjo, dkk : 1991) sehingga siswa memperoleh kemampuan untuk 

menggali pengetahuan itu dari alam bebas, tidak hanya dari buku teks. 

 

Namun dalam kenyataannya terlalu sering kita mengamati betapa proses belajar mengajar (PBM) 

dilaksanakan dalam suasana komunikasi satu arah. Belajar sering hanya berupa bentuk pengulangan, 

hafalan, dan menerima fakta begitu saja secara pasif. Belajar bukan merupakan proses dan eksplorasi 

pengembangan wawasan dan ekspresi diri. Leigh (1991 ; 22) menyatakan hampir kebanyakan proses 

pembelajaran di sekolah merupakan interaksi antara guru dengan siswa melalui buku teks sebagai 

medianya. Hal ini menandakan bahwa pembelajaran di kelas lebih menekankan pada pendekatan itu. 

 

Cara  mengajar semacam ini bersifat sangat reaktif dan untuk  guru manapun tidak mengundang suatu 

motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam  mengajar , sehingga meningkatkan  mutu pengajaran IPA. 

Untuk dapat memenuhi hal tersebut, pendekatan belajar mengajar yang harus digunakan adalah 

pendekatan Fragmatika Dinamis  . 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti selaku observer sekalugus pengawas sekolah di SD binaan 

penulis sendiri, merasa perlu untuk  memberikan arahan  kepada guru yang mengajar mata pelajaran 

IPA  dengan pendekatan Fragmatika Dinamis  terhadap keefektifan pembelajaran IPA.        
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Pembelajaran, pada prinsipnya guru harus mengarahkan atau mengkondisikan belajar untuk mencapai 

suatu tujuan pembelajaran. Keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran salah satunya dipengaruhi 

oleh pendekatan yang digunakan guru dalam mengajar, berdasarkan uraian latar belakang di atas, 

maka penulis sebagai observer dalam penelitian tindakan ini, dapat diidentifikasikan berbagai 

permasalahan sebagai berikut : Masalah  pengajaran IPA yang selama ini diterapkan oleh guru kurang  

mendapat simpatik di depan kelas dengan ditandai suasana kelas gaduh, dan sebagainya. Pendekatan 

proses belajar mengajar dalam mengajarkan IPA di kelas  masih terlalu konservatif dan guru kurang 

tanggap terhadap persoalan pembelajaran. Tingkat partisipasi siswa  selama penerima materi ajar  

kurang memperhatikan dan terkesan tidak serius bahkan siswa yang kurang menyenangi pola  

pembelajaran yang diajarkan oleh guru bidang studi IPA. 

 

Pembatasan Masalah PTS  

Proses pembelajaran merupakan suatu masalah yang sangat kompleks. Begitu banyak permasalahan 

dalam kelas berkaitan dengan upaya tindakan kelas. Untuk efisien, maka penelitian ini dibatasi pada 

upaya meningkatkan  mutu pengajaran IPA di  Sekolah Dasar Negeri 1 Langowan 

 

Rumusan Masalah PTS  

Sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian tindakan, maka dirumuskan satu permasalahan sebagai 

berikut : “Apakah dengan menggunakan pendekatan Fragmatika Dinamis   dapat meningkatkan mutu 

kompetensi guru dalam mengajar  IPA  di  Sekolah Dasar Negeri 1 Langowan 

 

Tujuan Penelitian   

Sesuai dengan hakekat penelitian tindakan kelas yang bermaksud memperbaiki proses belajar 

mengajar, maka tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah : Meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA, melalui pendekatan Fragmatika Dinamis. Meningkatkan efektifitas penggunaan 

pendekatan Fragmatika Dinamis   dalam pembelajaran IPA. Meningkatkan kemampuan  kompetensi 

guru dalam mengajar IPA secara ilmiah dengan metode ilmiah.  

 

Kajian Pustaka 

Aspek edukatif namum rekreatif dan menyenangkan sangat ideal bagi pembelajaran bidang studi 

apapun di sekolah tingkat dasar, mengingat model pembelajaran yang sesuai dengan konsep 

P.A.K.E.M saat ini menjadi acuan bagi pengembangan cara mengajar yang ideal. Ini mendorong 

supervisor kependidikan untuk melakukan pembinaan pendidikan bagi pengajaran di sekolah, untuk 

itu  penulis akan memberikan acuan referensial  dalam penelitian ilmiah ini sebagai syarat keilmiahan 

suatau penelitian tindakan. 

 

Pengembangan pengawas adalah salah satu dari suatu proses pengembangan yang dilakukan dalam 

suatu sistem manajemen yang diharapkan dapat menjawab tantangan yang sedang terjadi. Sedangkan, 

menurut Mondy dan Noe ( 2003: 50) mengemukakan bahwa: pengembangan sumber daya manusia 

merupakan upaya manajemen yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan untuk 

meningkatkan kompetensi pekerja dan unjuk kerja organisasi melalui program pelatihan, pendidikan 

dari pengembangan. 

 

Dalam pengembangan pengawas yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam hal ini Dinas 

Pendidikan sebagai organisasi yang memegang kendali dalam urusan manajemen yang mana 

pengembangan pengawas tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan program 

pelatihan, pendidikan, seminar, lokakarya, studi banding, dan sebagainya, yang di mana 

pengembangan itu bertujuan untuk peningkatan kompetensi pekerja yang berpengaruh pada unjuk 
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kerja organisasi. Pengembangan pengawas dilakukan guna meningkatkan kinerja profesional 

pengawas.  

 

Maka peranan Dinas Pendidikan menjadi penting di mana harus dapat memahami proses adopsi, 

implementasi dan keberlangsungan serta berhati - hati atau cepat tanggap dalam menghadapi faktor - 

faktor yang terkait dengan pengembangan profesional pengawas. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan pengawas ini dilaksanakan guna menjawab tantangan dunia pendidikan kita, dalam 

hal ini guna peningkatan kinerja profesional pengawas. 

 

Adapun maksud dan tujuan pengembangan pengawas adalah untuk memperoleh kualifikasi 

kemampuan pengawas, mempertahankan dan memotivasi pegawai diantaranya untuk : Meningkatkan 

gairah kerja para pengawas; Meningkatkan pelayanan agar dapat memberikan layanan yang lebih 

baik; Meningkatkan karir, keahlian, keterampilan dan prestasi kerja para pengawas; Memperhatikan 

technical skill, human skill, dan manajerial skill; Meningkatkan kemampuan kepemimpinan; Karena 

prestasi kerja meningkat, maka upah atau balas jasa dapat ditingkatkan seperti diberikan fasilitas guna 

menunjang pekerjaannya. 

 

Dengan demikian pengembangan perlu dilakukan oleh setiap organisasi atau lembaga karena akan 

memberikan manfaat bagi organisasi atau lembaga, itu sendiri maupun bagi para pegawai yang 

bernaung dibawahnya serta masyarakat luas. 

 

Selain itu juga tujuan pengembangan adalah untuk memperbaiki efektifitas kerja dalam mencapai 

hasil - hasil yang telah ditetapkan. Perbaikan efektifitas kerja dapat dilakukan dengan cara 

memperbaiki pengetahuan, keterampilan. maupun sikap pengawas itu sendiri terhadap tugas – 

tugasnya. 

 

Dalam tujuan pengembangan pengawas ini bahwa tujuan umum dari pengembanuannya yaitu : Untuk 

mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan efektif. Untuk 

mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional. Untuk 

mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kerjasama dengan rekan - rekan pegawai dan dengan 

pimpinan.  

 

Dalam program - program pengembangan yang direncanakan akan memberi manfaat kepada 

organisasi berupa peningkatan produktifitas, peningkatan moral dan stabilitas serta keluwesan 

organisasi yang makin besar untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan eksternal yang berubah 

dalam hal ini tuntutan dari dunia kerja yang harus dapat di jawab oleh dunia pendidikan kita. 

 

Pengembangan pengawas mempunyai berbagai manfaat karir jangka panjang yang membantu 

pengawas dalam pencapaian prestasi kerja yang lebih tinggi. Untuk pencapaian tujuan dan sasaran 

maka dalam pelaksanaan pengembangan harus memperhatikan prinsip - pninsip pengembangan. 

 

Setiap anak adalah subyek (pelaku) dalam proses belajar mengajar yang memiliki keunikan satu sama 

lain sehingga dalam proses belajar mengajarpun terdapat keunikan. Ada anak yang cepat tanggap, 

mudah mengerti, ada pula yang sebaliknya. Hal ini sesuai dengan karakteristik yang dimiliki masing-

masing anak. 

 

Prestasi menurut kamus Bahasa Indonesia susunan W.J.S Poerwadarminta (Balai Pustaka) adalah 

hasil yang telah dicapai (dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya). Menurut Slameto dalam bukunya 
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belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi 

dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. 

 

Pengembangan pendekatan Fragmatika Dinamis   merupakan salah satu upaya yang penting untuk 

memperoleh keberhasilan belajar yang optimal. Materi pelajaran akan lebih mudah dikuasai dan 

dihayati oleh siswa karena selain belajar fakta dan konsep siswa juga belajar bagaimana memperoleh 

pengetahuan itu dan siswa memperoleh pengalaman langsung untuk berinteraksi melalui kegiatan-

kegiatan yang mengaktualisasi ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. 

 

Ilmu Pengetahuan Alam menawarkan cara-cara untuk kita dapat memahami kejadian-kejadian di alam 

dan agar kita dapat hidup di alam ini. Ilmu Pengetahuan Alam sebagai produk tidak dapat dipisahkan 

dari hakikatnya sebagai proses. Produk IPA adalah fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip serta 

teori-teori. Prosedur yang digunakan oleh para ilmuwan untuk mempelajari alam ini adalah prosedur 

empirik dan analisis. Proses empirik dalam IPA mencakup observasi, klasifikasi dan pengukuran. 

Sedangkan dalam prosedur analitik ilmuwan menginterprestasikan penemuan. Mereka dengan 

mempergunakan proses-proses seperti hipotesis, eksperimentasi terkontrol, menarik kesimpulan dan 

memprediksi. 

 

IPA merupakan salah satu bidang studi yang diajarkan di SD, dan sebagai mata pelajaran yang berdiri 

sendiri diberikan mulai kelas 3 sampai kelas 6. Pendidikan IPA di tingkat bertujuan untuk 

mengembangkan kebiasaan berpikir siswa. Guru perlu menyadari bahwa tujuan utama di SD, 

pembelajaran tidak hanya melalui pencapaian tujuan instruksional, melainkan juga membudayakan 

kecakapan berfikir ilmiah siswa, mengembangkan Sense of Enquiry dan mengembangkan kemampuan 

berfikir kreatif (Y. Setianingsih : 2000). 

 

Menurut Srini M. Iskandar Ph. D dalam bukunya Pendidikan (2001), menyatakan bahwa proses dan 

perkembangan belajar anak SD memiliki kecenderungan-kecenderungan sebagai berikut : beranjak 

dari hal-hal yang kongkrit, memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu kebutuhan, terpadu dan 

melalui proses manipulatif. Oleh karena itu, pembelajaran di sekolah dasar harus direncanakan, 

dilaksanakan dengan pendekatan yang membuat siswa memperoleh pengalaman langsung dan pada 

gilirannya dinilai berdasarkan kecenderungan-kecenderungan di atas. 

 

Pendekatan Fragmatika Dinamis merupakan pendekatan belajar mengajar yang mengarah pada 

pengembangan kemampuan mental, fisik dan sosial, yang mendasar sebagai penggerak yang lebih 

tinggi dalam diri individu siswa. 

 

Menurut Syamsuar Mochtar (1987 , 20) pendekatan Fragmatika Dinamis   adalah cara memandang 

siswa serta kegiatannya sebagaimana manusia seutuhnya, yang diterjemahkan dalam kegiatan belajar 

mengajar yang memperhatikan perkembangan pengetahuan, nilai hidup serta sikap, perasaan dan 

keterampilan sebagai suatu kesatuan, yang akhirnya semua kegiatan belajar mengajar dan hasilnya 

tersebut tampak dalam bentuk kreativitas. 

 

Salah satu aspek yang penting dalam pengembangan pribadi individu adalah pengembangan sikap 

belajar untuk mewujudkan pribadi yang tidak saja menguasai pengetahuan dan keterampilan dalam 

ilmu dan teknologi yang begitu cepat terjadi tetapi juga dapat mengembangkan dirinya sesuai potensi, 

bakat, dan minatnya menjadi pribadi yang kreatif dan berintegrasi tinggi. Untuk itu diperlukan 

pembelajaran efektif dan efisien sesuai kebutuhan unik dari setiap individu atau kelompok belajar 

dalam memenuhi perkembangan zaman. Belajar IPA tidak hanya menekankan kepada pendekatan isi, 
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tetapi juga menekankan karena pendekatan proses. Oleh karena itu, untuk memenuhi hal tersebut, 

pendekatan yang harus digunakan adalah pendekatan Fragmatika Dinamis 

 

Metodologi Penelitian   

Pengembangan pengawas sejalan dengan pengembangan sumber daya manusia yaitu upaya 

manajemen yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi 

pekerja dan unjuk kerja organisasi melalut program pelatihan, pendidikan dan pengembangan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kinerja, Moekijat (1981: 20) mengemukakan bahwa: "Pengembangan 

adalah usaha untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan sekarang maupun yang akan datang dengan 

memberikan informasi, mempengaruhi sikap dan menambah pengetahuan". 

 

Pengembangan pengawas  pada lingkungan kependidikan di Kecamatan  Langowan Kabupaten 

Minahasa adalah suatu usaha atau upaya yang dilakukan oleh lembaga maupun pengawas itu sendiri 

untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan 

sehingga mampu melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara profesional. 

 

Salah satu tindakan kepengawasan adalah memberikan kontribusi bagi pengembangan pembelajaran 

yang inovatif guna meningkatkan kinerja guru  dalam  menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar 

di kelas, jadi perlu ditekankan kembali bahwa  dalam penelitian ini penulis sebatas observer atas 

kinerja guru dalam pembelajaran di kelas. 

 

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data 

yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di Sekolah Dasar Negeri 1 Langowan Kecamatan  

Langowan Kabupaten  Minahasa Propinsi  Sulawesi Utara Tahun Pelajaran 2016 / 2017.  Waktu 

penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat penelitian ini dilangsungkan. Penelitian 

ini dilaksanakan pada bulan Agustua sampai Oktober pada semester  1 tahun pelajaran 2016/2017. 

 

Subyek penelitian adalah para guru  yang  mengajar atau pernah mengajar IPA di Sekolah Dasar 

Negeri 1 Langowan Kecamatan  Langowan Kabupaten  Minahasa Propinsi  Sulawesi Utara Tahun 

Pelajaran 2016 / 2017 

 

Penelitian tindakan kelas adalah penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki 

pembelajaran di kelas. Upaya perbaikan ini dilakukan dengan melaksanakan tindakan untuk mecari 

solusi atas permasalahan yang diangkat dari kegiatan tugas sehari-hari di kelas.  

 

Pada dasarnya penelitian tindakan bertujuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran. 

Mengingat tuntutan masyarakat terhadap dunia pendidikan akhir-akhir ini begitu antusias sebagai 

akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terjadinya perubahan yang 

signifikan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Oleh karena itu sekolah 

harus melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

 

Penelitian tindakan kelas bersifat reflektif inquiri. Oleh karena itu fokus penelitian tindakan terletak 

pada bagaimana kemampuan guru dalam melakukan tindakan-tindakan yang efektif dalam 

memecahkan permasalahan pembelajaran. Selain itu penelitian tindakan dilakukan secara kolaborasi. 

Joni ( Wahyudin, 1999 : 16 ) berpendapat bahwa pendekatan kolaboratif diterapkan untuk 

menciptakan adanya hubungan kerja kesejawatan (empowering). Hal ini dimaksudkan untuk 

memberdayakan guru agar mampu mengadakan pembaharuan-pembaharuan secara kreatif dan 

inovatif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.  
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Instrumen Penelitian Tindakan  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Instrumen yang   terdiri dari: Silabus  seperangkat rencana 

dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran pengelolahan kelas, serta penilaian Kinerja Guru.  

Rencana Pelajaran merupakan perangkat pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman guru dalam 

mengajar dan disusun untuk tiap putaran. Masing-masing RP berisi kompetensi dasar, indikator 

pencapaian Kinerja Guru, tujuan pembelajaran khusus, dan kegiatan belajar mengajar. Lembar 

Kegiatan Siswa, lembar kegiatan ini yang dipergunakan siswa untuk membantu proses pengumpulan 

data hasil eksperimen. Tes formatif, tes ini disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai, digunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep matematika pada yang telah 

dipelajari selama ini. Tes formatif ini diberikan setiap akhir putaran.  

 

Metode Pengumpulan Data 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi pengolahan metode 

pembelajaran  fragmatika dinamis pada materi pelajaran, dan tes formatif. 

 

Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui keefektivan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran perlu diadakan analisa 

data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode 

penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh 

dengan tujuan untuk mengetahui Kinerja Guru yang dicapai siswa juga untuk memperoleh respon 

siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran. 

 

Untuk mengalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan siswa setelah proses belajar 

mengajar setiap putarannya dilakukan dengan cara memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada 

setiap akhir putaran. 

 

Hasil  Tindakan  dan  Pembahasan 

Analisis tentang hasil tindakan guru dan hasil observasi peneliti serta memberikan ulasan balik berupa 

pembahasan atas hasil tindakan, sehingga akan dapatkan suatu hasil peningkatan mutu mengajar bagi 

guru yang mengajar IPA dengan menggunakan model pembelajaran yang diperkenalkan oleh 

pengawas sekolah dan diterapkan oleh guru di depan kelas.   

 

Hasil penelitian merupakan rangkaian penemuan yang diperoleh peneliti dari lapangan sesuai dengan 

masalah yang telah ditetapkan. Penemuan - penemuan ini merupakan rangkaian data hasil perhitungan 

yang digunakan oleh peneliti guna menggambarkan permasalahan yang menjadi masalah penelitian. 

Sementara itu pula bahwa dalam pengumpulan data, penelitian ini juga menggunakan teknik 

wawancara yang kedudukannya sebagai pelengkap dan penunjang data hasil angket yang disebarkan. 

Untuk lebih jelasnya maka dibawah ini dijabarkan data - data yang diperoleh sesuai dengan tahapan 

masalah yang telah ditetapkan. 

  

Hasil peneilitian ini menunjukkan bahwa metode belajar aktif model meninjau kesulitan pada materi 

pelajaran memiliki dampak positif dalam meningkatkan Kinerja Guru. Hal ini dapat dilihat dari 

semakin mantapnya pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan guru untuk menghadapi 

ujian kenaikan kelas (ketuntasan belajar meningkat dari siklus I ke siklus II)  pada siklus II ketuntasan 

belajar siswa secara klasikal telah tercapai. 

 

Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran, berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas 

siswa dalam proses metode  fragmatika dinamis  pada materi pelajaran IPA dalam setiap siklus 
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mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap Kinerja Guru yaitu dapat ditunjukkan 

dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa pada setiap siklus yang terus mengalami peningkatan. 

 

Aktivitas Guru dan Siswa dalam Pembelajaran, berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa 

dalam proses  pengajaran IPA dengan metode  pembelajaran pada materi pelajaran yang paling 

dominan adalah bekerja dengan menggunakan alat/media, mendengarkan/memperhatikan penjelasan 

guru, dan diskusi antar siswa/antara siswa dengan guru. Jadi dapat dikatakan bahwa aktivitas isiwa 

dapat dikategorikan aktif. 

 

Sedangkan untuk aktivitas guru selama pembelajaran telah melaksanakan langkah-langkah metode 

belajar aktif model meninjau kesulitan pada materi pelajaran dengan baik. Hal ini terlihat dari 

aktivitas guru yang muncul di antaranya aktivitas membimbing dan mengamati siswa dalam 

mengerjakan kegiatan pembelajaran, menjelaskan materi yang sulit, memberi umpan 

balik/evaluasi/tanya jawab dimana prosentase untuk aktivitas di atas cukup besar. 

 

Kesimpulan dan Saran   

Kesimpulan   

Hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga siklus, dan berdasarkan seluruh 

pembahasan serta analisis yang telah dilakukan, maka penulis selaku observer sekaligus sebagai 

pengawas di  Sekolah Dasar Negeri 1 Langowan Kecamatan  Langowan Kabupaten  Minahasa 

Propinsi Sulawesi Utara Tahun Pelajaran 2016 / 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Pembelajaran dengan metode pembelajaran fragmatika dinamis pada materi pelajaran memiliki 

dampak positif dalam meningkatkan Kinerja Guru. Penerapan metode  pembelajaran fragmatika 

dinamis pada materi pelajaran IPA mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa yang ditunjukan dengan rata-rata jawaban siswa yang menyatakan bahwa siswa tertarik 

dan berminat dengan metode  pembelajaran fragmatika dinamis pada materi pelajaran sehingga 

mereka menjadi termotivasi untuk belajar. Penerapan metode belajar aktif model meninjau kesulitan 

pada materi pelajaran efektif untuk mengingatkan kembali materi ajar yang telah diterima siswa 

selama ini, sehingga mereka merasa siap untuk menghadapi ujian kenaikan kelas yang segera akan 

dilaksanakan.  

 

Saran 

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

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

saran sebagai berikut: Untuk melaksanakan metode pembelajaran Fragmatika Dinamis pada materi 

pelajaran memerlukan persiapan yang cukup matang, sehingga guru harus mempu menentukan atau 

memilih topik yang benar-benar bisa diterapkan dengan metode belajar aktif model meninjau 

kesulitan pada materi pelajaran proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang optimal. Dalam 

rangka meningkatkan Kinerja Guru, guru hendaknya lebih sering melatih siswa dengan berbagi 

metode, walau dalam taraf yang sederhana,  dimana siswa nantinya dapat menemuan pengetahuan 

baru, memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga siswa berhasil atau mampu memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapinya. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, karena hasil penelitian 

ini hanya dilakukan di   Sekolah Binaan peneliti. 
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EFFORTS TO USE THE CLIS LEARNING MODEL TO IMPROVE PKN 

LEARNING OUTCOMES IN CLASS IV STUDENTS SD GMIM 2 

LANGOWAN 

 

UPAYA PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN CLIS UNTUK 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PKN PADA SISWA KELAS IV  

SD GMIM 2 LANGOWAN 
 

Sisca Sesty Saerang, S.Pd 

SD GMIM 2 Langowan Provinsi Sulawesi Utara 

 

 

ABSTRACT 

This study was conducted with the aim of knowing whether the CLIS learning model can improve the learning 

activities of Citizenship Education in fourth grade students of SD GMIM 2 Langowan in the odd semester of the 

2016/2017 academic year. Learning (CLIS) emphasizes the development of one's own understanding actively, 

creatively and productively based on prior knowledge and meaningful learning experiences. By using the 

learning model, (CLIS) in the Civics learning process can improve student learning activities. The higher the 

teacher's performance in using the learning model (CLIS) in Civics learning, the more student learning 

activities will increase. This can be seen from the results of research on fourth grade students of SD GMIM 2 

Langowan, which are as follows: In the first cycle, student learning completeness reaches 19.93% and 80.07% 

incomplete. In the second cycle, student learning completeness reaches 92.13%, while there are 07.86 % of 

students who have not completed so that this category of learning is considered successful. 

Key Word: CLIS Learning Model, Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah model pembelajaran CLIS dapat meningkatkan 

aktivitas belajar Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas IV SD GMIM 2 Langowan semester ganjil 

tahun pelajaran 2016/2017. Pembelajaran (CLIS) menekankan terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif, 

kreatif dan produktif berdasarkan pengetahuan terdahulu.dan pengalaman belajar yang bermakna. Dengan 

menggunakan model pembelajaran, (CLIS) pada proses pembelajaran Kewarganegaraan dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa.  Semakin  meningkat  kinerja  guru  dalam  menggunakan  model  pembelajaran (CLIS) 

dalam pembelajaran Kewarganegaraan, maka semakin meningkat aktivitas belajar siswa. Hal ini dapat terlihat 

dari hasil peneltian pada siswa  kelas IV SD GMIM 2 Langowan , yaitu sebagai berikut: Pada siklus I 

ketuntasan belajar siswa mencapai 19.93% dan yang belum tuntas 80.07%.Pada siklus II ketuntasan belajar 

siswa mencapai 92.13% yang tuntas sedangkan terdapat 07.86% siswa yang belum tuntas sehingga 

pembelajaran kategori ini dianggap telah sukses. 

Kata Kunci: Model Pembelajaran CLIS, Hasil Belajar 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada 

pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya 

untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh 

Pancasila dan UUD 1945.  

 

Guru memiliki tanggung jawab agar pembelajaran yang diberikan dapat berhasil dengan baik. 

Keberhasilan ini banyak bergantung kepada usaha guru membangkitkan aktivitas belajar siswa dalam 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7  │   No.2 │    FEBRUARI 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         25 

  

mengikuti proses pembelajaran. Aktivitas dalam belajar mengajar merupakan rangkaian kegiatan yang 

meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran, bertanya hal-hal yang belum jelas, mencatat, 

mendengar, berpikir, membaca, dan segala kegiatan yang dilakukan yang dapat menunjang prestasi 

belajar. Belajar sambil melakukan aktivitas lebih banyak mendatangkan hasil bagi anak didik, sebab 

kesan yang didapatkan oleh anak didik lebih tahan lama tersimpan di dalam benak anak didik.  

 

Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dikelas IV  SD GMIM 2 Langowan  tahun pelajaran 2016/2017 diperoleh data 

sebagai berikut: kegiatan pembelajaran masih banyak didominasi oleh guru sehingga siswa kurang 

aktif mengikuti pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Metode yang digunakan dalam 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menitik beratkan pada penanaman informasi/ konsep-

konsep yang dipelajari diberitahukan atau disajikan dengan ceramah saja; dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan siswamerasa kurang mendapatkan pengarahan dan bimbingan dalam 

belajar mandiri, dalam pelaksnaan pembelajaran guru masih menarapkan Catat Buku Sampai Abis. 

 

Dari hasil evaluasi proses pembelajaran di atas ternyata belum memberikan dampak yang baik 

terhadap peningkatan aktivitas belajar siswa. Hal ini disebabkan karena proses pembelajaran yang 

dilakukan masih menggunakan metode dan model yang kurang menarik perhatian siswa. Sehubungan 

dengan permasalahan tersebut, maka perlu diadakan tindakan perbaikan-perbaikan sebagai upaya 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam Pendidikan Kewarganegaraan. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini 

adalah: Apakah penggunaan model pembelajaran CLIS dapat meningkatkan aktivitas belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan pada siswakelas IV  SD GMIM 2 Langowan  semester ganjil tahun 

pelajaran 2016/2017? 

 

Perumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

”Apakah penggunaan model pembelajaran CLIS dapat meningkatkan aktivitas belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan pada siswa kelas IV  SD GMIM 2 Langowan  semester ganjil tahun pelajaran 

2016/2017”  

 

Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah model pembelajaran CLIS dapat 

meningkatkan aktivitas belajar Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas IV  SD GMIM 2 

Langowan  semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017.  

 

Kajian Teori 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara Pendidikan Kewarganegaraan memfokuskan pada pembentukan warganegara  yang 

memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibanuntuk menjadi warga Negara Indonesia 

yang cerdas,terampil dan berkarakter. Menyadari peran PKn amat penting bagi kehidupan masyarakat 

Indonesia  maka internalisasi PKn dalam kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah keniscayaan, yang 

ditempuh mulai dari pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Pergaulan 

dieraglobalisasi saat sekarang para siswa dituntut untuk memiliki minat terhadap pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan, serta memahami Pendidikan Kewarganegaraan karena seperti yang dijelaskan 
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sebelumnya bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sangatlah menunjang perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

 

Sardiman (2007: 100) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan aktivitas belajar adalah aktivitas 

yang bersifat fisik maupun mental. Usman (2000) mengatakan bahwa aktivitas belajar adalah aktivitas 

jasmaniah dan rohaniah, yang meliputi aktivitas visual, aktivitas lisan, aktivitas mendengarkan, 

aktivitas gerak dan aktivitas menulis.  

 

Djamarah (2000:67) mengemukakan bahwa belajar sambil melakukan aktivitas lebih banyak 

mendatangkan hasil bagi anak didik, sebab kesan yang didapatkan oleh anak didik lebih tahan lama 

tersimpan di dalam benak anak didik.  

 

Rianto & Dhari (1994) mengemukakan bahwa agar aktivitas berjalan efektif, diperlukan keterlibatan 

secara terpadu, berkesinambungan dari berbagai macam hal yaitu mengarah pada interaksi yang 

optimal, menuntut berbagai jenis aktivitas peserta didik, strategi pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan, dan menggunakan berbagai variasi media dan alat peraga 

 

Agus Suyatna (2007: 40-42) menytakan bahwa model pembelajaran , (CLIS) dikembangkan oleh 

kelompok Children’s Learning in Science di Inggris yang dipimpin oleh Driver (1988, Tytler, 1996). 

Rangkaian fase pembelajaran pada model CLIS oleh Driver (1988) diberi nama general strukture of a 

construkctivist theaching sequence, sedangkan Tytler (1996) menyebutnya constructivisme and 

conceptual change views of learning in science.  

 

Metodologi Penelitian 

SD GMIM 2 Langowan, Kecamatan Langowan, Kabupaten Minahasa, siswa kelas IV.  Penelitian ini 

dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 2016/2017 selama 2 bulan yaitu dari bulan September 

sampai dengan bulan Oktober 2016. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

A. Hasil Penelitian 

SIKLUS I 

a. Perilaku dan Sikap siswa 

Sebagaimana dijelaskan data hasil penelitian perilaku dan sikap siswa diperoleh melalui observasi 

atau pengamatan selama proses pemberian tindakan pembelajaran berbasis CLIS kelompok.  

 

Data penelitian menunjukan bahwa terjadi peningkatan positif pada tiap pertemuan baik dari 

pertemuan pertama hingga ketiga.Pada pertemuan pertama rata rata perilaku dan sikap siswa 

mencapai 62.1 % lalu meningkat menjadi 64.5% pada pertemuan kedua dan meningkat 2.4% pada 

pertemuan ketiga menjadi 68.7%. Sehingga rata rata perilaku dan sikap siswa pada tiga pertemuan 

siklus I mencapai 65.10% atau masih dalam kategori cukup. 

 

Secara rinci tiap aspek setiap pertemuan adalah sebagai berikut: Aspek keaktifan mencapai 65.10% % 

atau termasuk dalam kategori cukup baik (C) walaupun pada pertemuan ketiga telah mencapai 

68.70% masih dalam kategori cukup baik atau (C) Aspek antusias mencapai 65.10% atau termasuk 

dalam kategori cukup baik (C) walaupun pada pertemuan ketiga telah mencapai 68.70% dalam 

kategori cukup baik (C). Aspek keseriusan mencapai 65.10% atau dalam kategori cukup baik (C) dan 

dalam pada pertemuan ketiga telah mencapai 68.70% masih pula dalam kategori cukup baik (C) 
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Aspek kerja sama mencapai 65.10% atau dalam kategori cukup baik (C) walaupun dalam pertemuan 

ketiga telah mencapai 68.70% masih pula dalam kategori cukup baik (C). Aspek kreativitas mencapai 

65.10% atau dalam kategori cukup baik (C) walaupun pada pertemuan ketiga telah mencapai 68.70% 

masih pula dalam kategori cukup baik (C). Aspek motivasi mencapai 65.10% atau termasuk dalam 

kategori cukup baik (C) walaupun pada pertemuan ketiga telah mencapai 68.70% atau termasuk 

dalam kategori cukup baik (C) 

 

Dengan demikian dari enam aspek pengamatan perilaku dan sikap siswa selama menerima tindakan 

pembelajaran berbasis CLIS kelompok masih tergolong cukup baik (C) karena rata rata pertemuan 

masih berkisar 65.10%.  

 

b. Hasil Belajar Siswa 

Data hasil belajar siswa kelas IV  diperoleh melalui pengamatn unjuk kerja (penilaian nontes) siswa 

selama proses pemberian tindakan pembelajaran yang dilakukan pada setiap pertemuan . 

 

Daya Serap Siswa 

Data hasil ulangan pada akhir siklus pertama di atas menunjukan bahwa rata rata daya serap siswa 

dari 10 siswa adalah 62.8 % artinya setelah menerima tindakan dengan menggunakan pembelajaran 

terstruktur dengan  kelompok selama tiga kali pertemuan untuk tiga indikator dan materi 

pembelajaran ternyata tingkat daya serap siswa baru mencapai 71% dengan kategori cukup baik atau 

(B).Ini menunjukan pembelajaran pada siklus I belum ideal karena untuk nilai ideal adalah sesuai 

dengan standard adalah 75%. 

 

Ketuntasan Belajar Siswa 

Data di atas menunjukan bahwa hasil belajar siswa pada siklus pertama secara umum dianggap belum 

berhasil karena: Pada pertemuan I hanya 6 siswa yang tuntas pembelajaran.Jika dikalkulasi baru 59% 

dan masih 4 siswa yang belum tuntas dengan kalkulasi 41%. Pada pertemuan II hanya 7 siswa yang 

tuntas dengan kalkulasi 64% dan masih 3 siswa yang belum tuntas dengan kalkulasi 36 %. Pada 

pertemuan III sudah 8 siswa yang tuntas dengan kalkulasi 70 % dan masih ada 2 siswa yang belum 

tuntas dengan kalkulasi 30%.  

 

SIKLUS II 

a. Perilaku dan Sikap siswa 

Sebagaimana dijelaskan data hasil penelitian perilaku dan sikap siswa diperoleh melalui observasi 

atau pengamatan selama proses pemberian tindakan pembelajaran berbasis CLIS kelompok.  

 

Data menunjukan bahwa terjadi peningkatan positif pada tiap pertemuan baik dari pertemuan pertama 

hingga ketiga.Pada pertemuan pertama rata rata perilaku dan sikap siswa mencapai 78.96 % lalu 

meningkat menjadi 81.91% pada pertemuan kedua dan meningkat 6% pada pertemuan ketiga menjadi 

87%. Sehingga rata rata perilaku dan sikap siswa pada tiga pertemuan siklus I mencapai 82.62% atau 

masuk dalam kategori baik (B). 

 

Secara rinci tiap aspek pada setiap pertemuan adalah sebagai berikut: Aspek keaktifan mencapai 

81.4% atau termasuk dalam kategori baik (B) walaupun pada pertemuan ketiga telah mencapai 85% 

masih dalam kategori  baik atau (B) Aspek antusias mencapai 81.9% atau termasuk dalam kategori 

baik  (B) walaupun pada pertemuan ketiga telah mencapai 86% sudah dalam kategori sangat baik (A). 

Aspek keseriusan mencapai 82.40% atau dalam kategori baik (B) dan dalam pada pertemuan ketiga 

telah mencapai 86.30% sudah dalam kategori sangat baik (A) Aspek kerja sama mencapai 82.80% 
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atau dalam kategori  baik (B) walaupun dalam pertemuan ketiga telah mencapai 87.20% sudah dalam 

kategori sangat baik (A).  Aspek kreativitas mencapai 83.30% atau dalam kategori baik (B)  walaupun 

pada pertemuan ketiga telah mencapai 88.10% sudah dalam kategori sangat baik (A). Aspek motivasi 

mencapai 83.96% atau termasuk dalam kategori  baik (B) walaupun pada pertemuan ketiga telah 

mencapai 89.40% atau termasuk dalam kategori sangat baik (A). 

 

Dengan demikian dari enam aspek pengamatan perilaku dan sikap siswa selama menerima tindakan 

pembelajaran berbasis pertanyaan terstruktur masih tergolong baik (B) karena rata rata pertemuan 

berkisar 82.62%.  

 

b.Hasil Belajar Siswa 

Data hasil belajar siswa kelas IV  diperoleh melalui pengamatn unjuk kerja (penilaian nontes) siswa 

selama proses pemberian tindakan pembelajaran yang dilakukan pada setiap pertemuan.  

 

1. Daya Serap Siswa 

Data hasil ulangan pada akhir siklus pertama di atas menunjukan bahwa rata rata daya serap siswa 

dari 10 siswa adalah 84.4 % artinya setelah menerima tindakan dengan menggunakan konsep 

pertanyaan terstruktur dengan  kelompok selama tiga kali pertemuan untuk tiga indikator dan materi 

pembelajaran ternyata tingkat daya serap siswa sudah mencapai 84.4% dengan kategori baik atau 

(B).Ini menunjukan pembelajaran pada siklus II sudah ideal karena untuk nilai ideal adalah sesuai 

dengan standard adalah 75%. 

 

2.Ketuntasan Belajar Siswa 

Data di atas menunjukan bahwa hasil belajar siswa pada siklus pertama secara umum dianggap belum 

berhasil karena  Pada pertemuan I sudah 8 siswa yang tuntas pembelajaran.Jika dikalkulasi jumlahnya 

81.81% dan masih 2 siswa yang belum tuntas dengan kalkulasi 18.19%. Pada pertemuan II sudah 9 

siswa yang tuntas dengan kalkulasi 94.59% dan masih 1 siswa yang belum tuntas dengan kalkulasi 

05.41 %.  Pada pertemuan III sudah 10 siswa yang tuntas dengan kalkulasi 100 % dan sudah tidak ada 

siswa yang belum tuntas dengan presentasi 0%.  

 

B. Pembahasan 

Pada siklus I siswa yang belum tuntas : 35 % sedangkan siswa yang sudah tuntas 65% sedangkan di 

siklus II siswa yang telah tuntas mencapai 92.13% dan yang belum tuntas mencapai 07.86% 

  

1. Siklus I  

Hasil penilaian pada kinerja guru dalam menggunakan model pembelajaran CLIS adalah 74.80% 

dengan kategori baik. Sedangkan aktivitas belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran 

Kewarganegaraan terdapat 19.93% yang tuntas dan belum tuntas 80.07%. Dengan demikian 

penelitian pada siklus I belum memenuhi indikator keberhasilan. Hal ini desebabkan karena adanya 

kelemahan/ kekurangan kinerja guru dalam menggunakan model pembelajaran CLIS pada siklus I, 

yaitu sebagai berikut: Guru tidak memunculkan dan tidak mengeksplorasi gagasan untuk 

memunculkan konsepsi awal siswa  Guru kurang mahir dalam mengajak siswa untuk menuliskan atau 

menjawab apa saja yang telah diketahui tentang topik pembicaraan (4) Guru tidak membimbing, 

melainkan hanya memerintah siswa untuk mencari beberapa perbedaan antara konsepsi awal dengan 

konsep ilmiah atau hasil pengamatan. Guru tidak mengarahkan siswa untuk menjawab pertanyaan 

yang disusun untuk menerapkan konsep ilmiah yang telah dikembangkan siswa ke dalam situasi baru. 

Guru kurang mahir dalam memberi umpan balik untuk memperkuat konsep ilmiah yang telah 

diperoleh siswa  
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2. Siklus II  

Untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan kinerja guru dalam menggunakan model pembelajaran 

CLIS pada siklus I, maka telah diadakan perbaikan-perbaikan kinerja guru , yaitu sebagai berikut: 

Guru wajib memunculkan dan wajib mengeksplorasi gagasan untuk memunculkan konsepsi awal 

siswa. Guru meningkatkan kemahiran dalam mengajak siswa menuliskan atau menjawab apa saja 

yang telah diketahui tentang topik pembicaraan. Guru harus lebih sungguh-sungguh dalam 

membimbing siswa untuk mencari beberapa perbedaan antara konsepsi awal dengan konsep ilmiah 

atau hasil pengamatan. Guru harus meingkatkan perhatian dalam mengarahkan siswa untuk menjawab 

pertanyaan yang disusun untuk menerapkan konsep ilmiah yang telah dikembangkan siswa ke dalam 

situasi baru.. Guru berupaya meningkatkan kemahiran dalam memberi umpan balik untuk 

memperkuat konsep ilmiah yang telah diperoleh siswa  

 

Dari upaya perbaikan-perbaikan kinerja guru dalam penggunaan model pembelajaran CLIS pada 

siklus II maka diperoleh peningkatan kinerja guru yaitu menjadi 100% dengan kategori baik. Hal ini 

berpengaruh pula terhadap peningkatan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan yaitu menjadi 100% pada pertemuan ketiga dengan rata rata 92.13% siswa yang 

tuntas dan 07.86% siswa yang belum tuntas. Dengan demikian penelitian pada siklus II sudah 

memenuhi indikator keberhasilan. Hal ini desebabkan karena adanya keberhasilan pada kinerja guru 

dalam menggunakan model pembelajaran CLIS, yaitu sebagai berikut: Guru sudah mahir dalam 

mengeksplorasi gagasan untuk memunculkan konsepsi awal siswa. Guru sudah mampu dalam 

mengarahkan siswa untuk menjawab pertanyaan yang disusun untuk menerapkan konsep ilmiah 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

Pembelajaran (CLIS) menekankan terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif, kreatif dan 

produktif berdasarkan pengetahuan terdahulu.dan pengalaman belajar yang bermakna. Dengan 

menggunakan model pembelajaran, (CLIS) pada proses pembelajaran Kewarganegaraan dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa.  Semakin  meningkat  kinerja  guru  dalam  menggunakan  

model  pembelajaran (CLIS) dalam pembelajaran Kewarganegaraan, maka semakin meningkat 

aktivitas belajar siswa. Hal ini dapat terlihat dari hasil peneltian pada siswakelas IV SD GMIM 2 

Langowan , yaitu sebagai berikut: Pada siklus I ketuntasan belajar siswa mencapai 19.93% dan yang 

belum tuntas 80.07%.Pada siklus II ketuntasan belajar siswa mencapai 92.13% yang tuntas sedangkan 

terdapat 07.86% siswa yang belum tuntas sehingga pembelajaran kategori ini dianggap telah sukses.   

 

Saran  

Mengingat Model pembelajaran CLIS dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, maka sekolah yang 

memiliki karakteristik yang sama dapat menerapkan penggunaan model pembelajaran CLIS untuk 

meningkatkan prestasi siswa secara lebih baik. Karena Pembelajaran, (CLIS) menekankan 

terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif, kreatif dan produktif berdasarkan pengetahuan 

terdahulu.dan pengalaman belajar yang bermakna, maka model pembelajaran, (CLIS) harus 

dilaksanakan dengan cara benar.  
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USE OF ASSIGNMENT METHODS ON SUBJECT OF EARTH'S 

SURFACE MATERIALS IN CLASS IV SD INPRES KINALI 

 

PENGGUNAAN METODE PEMBERIAN TUGAS PADA MATA 

PELAJARAN IPA MATERI KENAMPAKAN PERMUKAAN BUMI DI 

KELAS IV SD INPRES KINALI 
 

Diane Wanget, S,Pd.,MM. 

SD Inpres Kinali Kecamatan Kawangkoan Provinsi Sulawesi Utara 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to: Increase students' interest in learning. Improve students' understanding of the material 

appearance of the earth's surface. Improve students' ability to understand the appearance of the earth's surface. 

This research was conducted at SD Inpres Kinali Class IV on the material of the appearance of the earth's 

surface in the even semester of the 2017/2018 academic year. The number of students was 15 people consisting 

of 9 girls and 6 boys. The results of the research that have been carried out can be concluded that: Giving the 

task of making a summary can improve the understanding of the value of the appearance of the earth's surface 

so that it can increase the value of daily tests. Giving the task of making summaries can increase students' 

understanding of the competency standards of the earth and the universe so that interest in science lessons 

becomes higher. Giving a variety of assignments at the beginning and end of learning as well as giving 

homework assignments can motivate students to be creative and active in learning. Giving homework 

assignments gives significant results to student learning outcomes. 

Key Word: Assignment Method, Science 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk: Meningkatkan minat belajar siswa. Meningkatkan pemahaman siswa tentang 

materi kenampakan permukaan bumi. Meningkatkan kemampuan siswa memahami kenampakan permukaan 

bumi. Penelitian ini dilaksanakan di SD Inpres Kinali Kelas IV pada materi kenampakan permukaan bumi 

semester genap tahun pelajaran 2017/ 2018. Jumlah siswa 15 orang yang terdiri dari 9 perempuan dan 6 laki-

laki. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: Pemberian tugas membuat rangkuman 

dapat meningkatkan pemahaman nilai kenampakan permukaan bumi sehingga dapat meningkatkan nilai ulangan 

harian. Pemberian tugas membuat rangkuman dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap standar 

kompetensi bumi dan alam semesta sehingga minat terhadap pelajaran IPA menjadi lebih tinggi. Pemberian 

variasi tugas pada awal dan akhir pembelajaran serta pemberian tugas pekerjaan rumah dapat memotivasi siswa 

menjadi kreatif dan aktif dalam pembelajaran. Pemberian tugas pekerjaan rumah memberikan hasil yang berarti 

terhadap hasil belajar siswa. 

Kata Kunci: Metode Pemberian Tugas, IPA 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Di SD Inpres Kinali Kecamatan Kawangkoan, nilai mata Pelajaran IPA Siswa Kelas IV dalam Materi 

Kenampakan Permukaan Bumi belum mencapai tuntas belajar. Secara klasikal, lebih dari 35% siswa 

kelas IV tahun pelajaran 2017/ 2018 nilai Mata Pelajaran IPA belum mencapai tuntas belajar. Hal ini 

dapat dilihat pada nilai ulangan tengah semester, ulangan harian terakhir, maupun nilai ulangan 

semester ganjil untuk mata pelajaran IPA. 
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Sekolah 

Ulangan Tengah 

Semester 

Ulangan Harian 

Terakhir 
Rata-rata 

Semester 

Ganjil TB Kelas 
Rata-

Rata 
TB Kelas 

Rata-

Rata 

SD Inpres Kinali 37.50 60 62.50 66 63 

      

  

Dari kenyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa kemungkinan munculnya masalah tersebut, antara 

lain: Rendahnya minat belajar siswa, Rendahnya pemahaman siswa pada kenampakan permukaan 

bumi. Rendahnya keterampilan siswa dalam kenampakan permukaan bumi. 

 

Apabila masalah ini tidak segera dicari solusinya sulit bagi siswa untuk mencapai tuntas belajar baik 

individual maupun klasikal. Untuk mengetahui penyebab utama masalah tersebut, peneliti 

memberikan angket kepada sejumlah siswa yang hasilnya adalah 80% siswa menghendaki buku 

catatan yang lengkap dan rapi. Oleh karena itu pemberian tugas kepada siswa menjadi fokus pada 

penelitian ini. 

 

Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Rendahnya kualitas pembelajaran IPA berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Lemahnya 

kualitas pembelajaran merupakan akibat dari kurangnya guru berinovasi untuk memfasilitasi dan 

menggunakan sumber belajar, dan guru sering kurang tepat memilih metode pembelajaran yang cocok 

untuk membelajarkan suatu materi/ konsep. Pembelajaran IPA di SD hanya menekankan pada produk, 

sehingga siswa kurang berminat untuk belajar IPA. Dari hasil identifikasi maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: Apakah metode pemberian tugas dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran IPA? 

 

Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini masalah hanya dibatasi pada masalah penggunaan metode pemberian tugas untuk 

materi kenampakan permukaan bumi pada mata pelajaran IPA di kelas III semester genap tahun 

pelajaran 2017/ 2018. 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: Meningkatkan minat belajar siswa. Meningkatkan pemahaman siswa 

tentang materi kenampakan permukaan bumi. Meningkatkan kemampuan siswa memahami 

kenampakan permukaan bumi. 

 

Kajian Pustaka 

Teori Belajar 

Keseluruhan proses pendidikan disekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling penting. 

Ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada 

bagaimana proses belajar yang dialami peserta didik. Pengertian belajar didefinisikan sebagai 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: 2). Metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Belajar bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan, sikap, kecakapan, dan keterampilan, cara-cara 

yang dipakai itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan belajar yang mempengaruhi belajar antara lain: 
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Pembuatan jadwal dan pelaksanaannya. Membaca dan membuat catatan. Mengulangi bahan pelajaran. 

Konsentrasi. Mengerjakan tugas dalam bagian ini akan diuraikan secara khusus tentang bagian 

mengerjakan tugas. 

 

Mengerjakan Tugas, seperti disebutkan di awal bahwa salah satu prinsip belajar adalah ulangan dan 

latihan-latihan. Mengerjakan tugas dapat berupa pengerjaan tes/ ulangan atau ujian yang diberikan 

guru, tetapi juga termasuk membuat/ mengerjakan latihan-latihan yang ada dalam buku-buku ataupun 

soal-soal buatan sendiri. sesuai dengan prinsip awal bahwa jelas mengerjakan tugas itu mempengaruhi 

hasil belajar. Agar siswa berhasil dalam belajarnya, perlulah mengerjakan tugas dengan sebaik-

baiknya. Tugas itu mencakup mengerjakan PR, menjawab soal latihan buatan sendiri, soal dalam 

buku pegangan, tes/ ulangan harian, ulangan umum dan ujian akhir. Beberapa saran yang baik agar 

dapat mengerjakan tugas sebaik-baiknya adalah sebagai berikut: Mengerjakan tugas yang berupa PR/ 

latihan dari buku pegangan dan soal buatan peserta didik sendiri. Mengerjakan tugas sekolah. 

 

Metode pemberian tugas dan resitasi adalah cara penyajian bahan pelajaran dimana guru memberikan 

tugas tertentu agar peserta didik melakukan kegiatan belajar, kemudian harus 

dipertanggungjawabkannya. Tugas yang diberikan oleh guru dapat memperdalam bahan pelajaran, 

dan dapat pula mengecek bahan yang telah dipelajari. Tugas dan resitasi merangsang anak untuk aktif 

belajar secara individual maupun kelompok. 

 

Metode pemberian tugas adalah suatu cara mengajar yang dilakukan guru dengan cara meminta murid 

untuk mengerjakan sesuatu di luar pelajaran (Siti Anifah Wiryana, 1994). Dengan pemberian tugas 

siswa memperdalam konsep-konsep secara leluasa, dan memperkaya pengalamannya di sekolah. 

 

Indikator Keberhasilan 

Kriteria keberhasilan siswa di kahir penelitian ini, yaitu: Meningkatnya minat belajar Bahasa 

Indonesia materi menulis karangan minimal 25%. Meningkatnya jumlah siswa yang mencapai batas 

tuntas belajar pada ulangan harian minimal 10%, dan Sekurang-kurangnya 75% siswa mendapat nilai 

ulangan harian tahun pelajaran 2007/ 2008 semester genap minimal 7.0. 

 

Metodologi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SD Inpres Kinali Kelas IV pada materi kenampakan permukaan bumi 

semester genap tahun pelajaran 2017/ 2018. Jumlah siswa 15 orang yang terdiri dari 9 perempuan dan 

6 laki-laki. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Setelah guru melakukan langkah-langkah pemecahan masalah selama 3 siklus, maka hasilnya adalah 

seperti tabel. 

Sekolah 

Ulangan Harian I Ulangan Harian II Ulangan Harian III 

Rata-Rata TB 

Kelas 

(%) 

Rata-Rata 

TB 

Kelas 

(%) 

Rata-Rata 

TB 

Kelas 

(%) 

Rata-

Rata 

SD Inpres 

Kinali 
62.5 68.75 75.0 73.12 100 81.25 72.29 

Ketuntasan 

Belajar 
 

Belum Tuntas 

Kelas 
 

Tuntas 

Kelas 
 

Tuntas 

Kelas 
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Pada tabel terlihat adanya peningkatan Rerata hasil ulangan harian yang semula 68.75 maka pada 

akhir siklus meningkat menjadi 81.25. Sekalipun tiap siklus terjadi peningkatan, namun peningkatan 

paling besar terjadi pada siklus I sebesar 12.50. Siswa yang tuntas belajar semakin bertambah sebesar 

31.25%. Namun demikian rata-rata kenaikan angka setiap siklusnya sebesar 14.68%. Untuk 

mengetahui lebih jelas maka berikut ini adalah kegiatan tiap-tiap siklus secara rinci: 

 

Siklus I 

Pada siklus I terpotret adanya peningkatan minat siswa terhadap pelajaran IPA jika dibandingkan 

sebelum penelitian sebesar 27.50%. Peningkatan minat diiringi dengan peningkatan rerata ulangan 

harian mencapai 68.75 dan peningkatan ketuntasan belajar 12.5%. Menurut penuturan salah satu 

siswa, “tugas menulis karangan berdasarkan gambar seni memudahkan untuk belajar sehingga mudah 

untuk memahami pelajaran dan dengan tugas membuat siswa menjadi rajin membaca”. Selanjutnya 

berdasarkan wawancara guru, untuk lembar penelitian tugas, 75% siswa serius melaksanakan tugas 

membuat rangkuman dan 37.5% kualitas rangkuman pada kategori terbaik. Setelah ulangan harian, 

diberikan pula pertanyaan balikan dan tanggapan tentang “manfaat pemberian tugas” dan hasilnya 

75% siswa mengatakan, “Pemberian tugas bermanfaat memudahkan pemahaman belajar materi 

menulis karangan berdasarkan gambar seni”. 

 

Pada akhir siklus I, guru-guru Action Research melakukan kolaborasi untuk mengetahui kekurangan 

sebagai umpan balik dan sekaligus menyusun kegiatan Action Plan siklus II. Hasil lembar 

pengamatan dan brainstroming kolaborator dapat disimpulkan bahwa: Sebagian besar siswa aktif 

mengikuti pelajaran. Lebih dari 60% siswa merespon pertanyaan guru dengan baik 

 

Hal ini disebabkan siswa sudah memiliki konsep/ pengetahuan melalui pembuatan tugas rangkuman. 

Hasil analisis dan refleksi pada siklus I, yang perlu diperhatikan sebagai action plan pada siklus 

berikutnya adalah: Siswa yang belum dapat menyelesaikan tugas rangkuman dengan baik, perlu 

dilakukan wawancara untuk mengethaui lebih jauh tentang kesulitan yang mereka hadapi. Perlu 

diberikan penjelasan cara membuat rangkuman materi sehingga tugas rangkuman menjadi berkualitas 

dengan acuan ide-ide pokok. Siswa yang belum mencapai tuntas belajar dilakukan wawancara untuk 

mengetahui masalah yang dihadapi. 

 

Siklus II 

Pada siklus II terlihat adanya peningkatan minat siswa 12.5% dibandingkan dengan siklus I. 

Peningkatan minat ini disebabkan siswa menyadari pentingnya pemberian tugas sehingga 

memberikan motivasi untuk belajar. Menurut kolaborator melakukan wawancara merupakan upaya 

untuk mengefektifkan penyelesaian masalah yang dihadapi siswa. Peningkatan minat siswa ini juga 

ditunjukkan adanya kenaikan siswa yang serius dalam mengerjakan tugas mencapai 12.5%. Dalam 

kualitas membuat tugaspun terjadi kenaikan dari siklus I sebesar 37.5% menjadi 62.5%. Ketuntasan 

belajar dan nilai rata-rata juga terjadi peningkatan. 

 

Pada akhir Siklus II dilakukan kolaborasi, hasil pengamatan guru (kolaborator) dan catatan lapangan 

ternyata suasana kelas menjadi lebih kondusif, lebih 80% siswa proaktif dalam diskusi kelas, interaksi 

siswa terlihat jelas. Untuk mengetahui seberapa jauh tanggapan siswa, maka tahap refleksi diputuskan 

melakukan learning log sebagai umpan balik. 

 

Siklus III 

Pada akhir siklus III rerata ulangan harian ada kenaikan mencapai 25%. Kenaikan ini disebabkan 

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran bertambah, hal ini sesuai tulisan siswa lewat learning log 
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mengatakan, tugas pekerjaan rumah dapat memberi kesempatan untuk mengulangi materi di sekolah. 

Hal positif yang dirasakan siswa adalah nilai ulangan hariannya meningkat dan ketuntasan belajarnya 

mencapai 81.25. Melalui penjelasan cara membuat rangkuman terbukti pada siklus III, 100% siswa 

serius mengerjakan tugas rangkuman; dan dari hasil wawancara siswa mengatakan adanya manfaat 

dari pemberian tugas di rumah. Karena waktu pelaksanaan baru 3 siklus, maka hasil refleksi pada 

siklus III dapat disimpulkan bahwa kegiatan guru sebagai agen perubahan belum terekam seluruhnya, 

dan perubahan siswa (subjek penelitian) tampak masih belum maksimal. 

 

Kesimpulan 

Dari seluruh uraian pemecahan masalah tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: Pemberian 

tugas membuat rangkuman dapat meningkatkan pemahaman nilai kenampakan permukaan bumi 

sehingga dapat meningkatkan nilai ulangan harian. Pemberian tugas membuat rangkuman dapat 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap standar kompetensi bumi dan alam semesta sehingga minat 

terhadap pelajaran IPA menjadi lebih tinggi. Pemberian variasi tugas pada awal dan akhir 

pembelajaran serta pemberian tugas pekerjaan rumah dapat memotivasi siswa menjadi kreatif dan 

aktif dalam proses pembelajaran. Pemberian tugas pekerjaan rumah memberikan hasil yang berarti 

terhadap hasil belajar siswa. 

 

Saran 

Meningkatkan strategi pemberian tugas dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang materi 

kenampakan permukaan bumi, maka kelas-kelas lain diharapkan dapat menerapkan strategi yang 

sama untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran lain. Meningkatkan implementasi 

tindakan baru berjalan 3 siklus, maka penelitian diharapkan tetap dilanjutkan untuk mendapatkan 

temuan yang signifikan. Instrumen penelitian tingkat validitasnya masih belum memuaskan, 

diharapkan pada penelitian lain dapat digunakan instrumen yang validitasnya dan realitasnya telah 

teruji dengan baik. 
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LEARNING THROUGH THE LESSON STUDY APPROACH IN  

SMP NEGERI 5 LANGOWAN 

 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 

IPA MELALUI PENDEKATAN LESSON STUDY DI SMP NEGERI 5 

LANGOWAN 
 

Djefry Wurangian, S.Pd. 

Penelitian Tindakan Sekolah di SMP Negeri 5 Langowan Provinsi Sulawesi Utara 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine whether the lesson study approach could improve the ability to 

manage science learning by teachers of SMP Negeri 5 Langowan. This School Action Research was conducted 

at SMP Negeri 5 Langowan located in Langowan District, Minahasa Regency. The research was carried out in 

two cycles and each cycle had three meetings/actions. The results of the study concluded that the use of the 

lesson study approach could improve the ability to manage integrated science learning by teachers of SMP 

Negeri 5 Langowan. The increase in the teacher's ability is shown by the following indicators: There is an 

increase in teacher attitudes and behavior. First cycle 62.8%. Second cycle 82.8%. Learning management 

ability. The first cycle averaged 63.6 categories enough. The second cycle averaged 72.45 good category 

Student learning outcomes, the first cycle = 69.5 categories have not reached the KKM. The second cycle = 

78.5 categories beyond the KKM. The results of the interviews, in general, teachers feel happy to manage 

Integrated Science learning with a lesson study approach. 

Key Word: Learning Management Ability, Lesson Study 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan pendekatan lesson study dapat meningkatkan 

kemampuan mengelola pembelajaran IPA oleh guru SMP Negeri 5 Langowan. Penelitian Tindakan Sekolah ini 

dilaksanakan di SMP  Negeri 5 Langowan yang berlokasi di Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa. 

Penelitian dilaksanakan selama dua siklus dan masing-masing siklus tiga kali pertemuan/ tindakan. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan pendekatan lesson study dapat meningkatkan kemampuan 

mengelola pembelajaran IPA Terpadu oleh guru SMP Negeri 5 Langowan. Peningkatan kemampuan guru 

tersebut ditunjukkan oleh indikator-indikator sebagai berikut: Ada peningkatan sikap dan perilaku guru. Siklus 

pertama 62.8%. Siklus kedua 82.8%. Kemampuan pengelolaan pembelajaran. Siklus pertama rata-rata 63.6 

kategori cukup. Siklus kedua rata-rata 72.45 kategori baik Hasil belajar siswa, Siklus pertama = 69.5 kategori 

belum mencapai KKM. Siklus kedua = 78.5 kategori melampaui KKM. Hasil wawancara, pada umumnya guru 

merasa senang mengelola pembelajaran IPA Terpadu dengan pendekatan lesson study. 

Kata Kunci: Kemampuan Pengelolaan Pembelajaran, Lesson Study 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Tuntutan dalam dunia pendidikan sekarang ini diharapkan lebih maju sesuai dengan perkembangan 

globalisasi saat ini. Kemajuan pendidikan itu sendiri meliputi seluruh komponen pendidikan yang ada. 

Salah satu komponen yang menunjang adalah Kepala Sekolah yang memiliki profesionalitas dan 

berkompetensi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang 

Standar Kepala Sekolah/ Madrasah menyatakan bahwa seorang Kepala Sekolah/ Madrasah harus 

memiliki lima kompetensi minimal yaitu Kepribadian, Manajerial, Kewirausahaan, Supervisi, dan 
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Sosial. Dengan memenuhi kompetensi tersebut maka selaku Kepala Sekolah diharapkan dapat 

membimbing, menjadi contoh dan menggerakkan guru dalam peningkatan mutu pendidikan di 

sekolah. Guna meningkatkan mutu pendidikan tersebut maka Kepala Sekolah harus mempersiapkan 

guru-guru untuk mampu mewujudkan kwalitas peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir 

kritis, kreatif, inovatif, cakap menyelesaikan masalah dan bernaluri kewirausahaan. Salah satunya 

melalui kegiatan Workshop tingkat sekolah seperti yang telah dilaksanakan oleh SMP Negeri 5 

Langowan lebih khusus mata pelajaran IPA Terpadu. 

 

SMP Negeri 5 Langowan memiliki 6 rombongan belajar dengan jumlah guru IPA 5 (lima) orang 

terdiri dari 2 orang guru Fisika dan 3 orang guru Biologi. Sesuai kurikulum IPA SMP jumlah jam 

mengajar dalam seminggu 5 x 40 menit dengan alokasi waktu untuk mata pelajaran Fisika 3 jam 

pelajaran dan untuk mata pelajaran Biologi 2 jam pelajaran, sedangkan untuk materi tentang Kimia 

belum terpenuhi kecenderungan siswa dalam belajar seperti terpisah-pisah antara Fisika dan Biologi 

sehingga terbentuk pemahaman yang terpisah. 

 

Komunikasi antar guru IPA masih kurang. Sebenarnya sesuai tuntutan kurikulum pembelajaran IPA 

SMP harus diajarkan secara terpadu sehingga peserta didik mampu menguasai konsep IPA secara 

utuh. Seorang guru harus mengajarkan keseluruhan materi atau satu mata pelajaran diajarkan secara 

tim. Pada inti IPA harus diajarkan secara komprehensif. Oleh karena itu kegiatan lesson study adalah 

solusi yang perlu dilakukan. 

 

Dari fakta di atas, untuk mata pelajaran IPA penulis menempatkan IPA dalam satu kesatuan IPA 

terpadu sehingga perlu di tingkatkan kemampuan tim lesson study IPA SMP Negeri 5 Langowan. 

 

Masalah dan Rumusan Masalah 

Masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: Masih rendahnya kemampuan mengelola Pembelajaran 

IPA Terpadu oleh guru IPA di SMP Negeri 5 Langowan. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: Apakah dengan pendekatan Lesson Study dapat meningkatkan kemampuan 

mengelola pembelajaran IPA Terpadu oleh guru SMP Negeri 5 Langowan. 

  

Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan pendekatan lesson study dapat 

meningkatkan kemampuan mengelola pembelajaran IPA oleh guru SMP Negeri 5 Langowan. 

  

Kajian Teori 

Menurut para ahli, profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau 

kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Maister (1997) mengemukakan bahwa 

profesionalisme bukan sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, 

pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi bukan hanya memiliki keterampilan yang 

tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan. 

 

Memperhatikan kualitas guru di Indonesia memang jauh berbeda dengan guru-guru yang ada di 

Amerika Serika atau Inggris. Di Amerika Serikat pengembangan profesional guru harus memenuhi 

standar sebagaimana yang dikemukakan Stiles dan Horsley (1998) dalam NRC (1996) bahwa ada 

empat standar pengembangan profesi guru yaitu: (1) Standar pengembangan profesi A adalah 

pengembangan profesi untuk para guru sains memerlukan pembelajaran isi sains yang diperlukan 

melalui perspektif-perspektif dan metode-metode inquiri. Para guru dalam sketsa ini melalui sebuah 

proses observasi fenomena alam, membuat penjelasan-penjelasan dan menguji penjelasan-penjelasan 
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tersebut berdasarkan fenomena alam; (2) Standar pengembangan profesi B adalah pengembangan 

profesi untuk guru sains memerlukan pengintegrasian pengetahuan sains, pembelajaran, pendidikan, 

dan siswa, juga menerapkan pengetahuan tersebut ke pengajaran sains. Pada guru yang efektif tidak 

hanya tahu sains namun mereka juga tahu bagaimana mengajarkannya. Guru yang efektif dapat 

memahami bagaimana siswa mempelajari konsep-konsep yang penting, konsep-konsep apa yang 

mampu dipahami siswa pada tahap-tahap pengembangan, profesi yang berbeda, dan pengalaman, 

contoh dan representasi apa yang bisa membantu siswa belajar; (3) Standar pengembangan profesi C 

adalah pengembangan profesi untuk para guru sains memerlukan pembentukan pemahaman dan 

kemampuan untuk pembelajaran sepanjang masa. Guru yang baik biasanya tahu bahwa dengan 

memilih profesi guru, mereka telah berkomitmen untuk belajar sepanjang masa. Pengetahuan baru 

selalu dihasilkan sehingga guru berkesempatan terus untuk belajar; (4) Standar pengembangan profesi 

D adalah program-program profesi untuk guru sains harus koheren (berkaitan) dan terpadu. Standar 

ini dimaksudkan untuk menangkal kecenderungan kesempatan-kesempatan pengembangan profesi 

terframentasi dan tidak berkelanjutan. 

 

Apabila guru di Indonesia telah memenuhi standar profesional guru sebagaimana yang berlaku di 

Amerika Serikat maka kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia semakin baik. Selain memiliki 

standar profesional guru sebagaimana uraian di atas, di Amerika Serikat sebagaimana diuraikan dalam 

jurnal Educational Leadership 1993 (dalam Supriadi 1998) dijelaskan bahwa untuk menjadi 

profesional seorang guru dituntut untuk memiliki lima hal: (1) Guru mempunyai komitmen pada 

siswa dan proses belajarnya, (2) Guru menguasai secara mendalam bahan/ mata pelajaran yang 

diajarkannya serta cara mengajarnya kepada siswa, (3) Guru bertanggung jawab memantau hasil 

belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi, (4) Guru mampu berfikir sistematis tentang apa yang 

dilakukannya dan belajar dari pengalamannya, (5) Guru seyogyanya merupakan bagian dari 

masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. 

 

Kesadaran profesional sebagai pendidik yang mesti menjalankan profesinya secara total dan sepenuh 

hati mesti terus dibangun di dalam diri guru. Dengan kesadaran akan tanggung jawab profesi yang 

dimiliki, setiap guru diharapkan terus-menerus mendorong dirinya untuk memberikan yang terbaik 

dalam pendidikan bagi siswa. (Kompas.Com) 

 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPA SMP diarahkan untuk memberikan keterampilan dan 

keahlian bertahan hidup dalam kondisi yang penuh dengan berbagai perubahan, persaingan, 

ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. 

 

Kurikulum ini disusun untuk menciptakan tamatan yang kompeten, cerdas dalam membangun 

integritas sosial, serta mewujudkan karakter nasional. Melalui pembelajaran IPA terpadu, peserta 

didik dapat memperoleh pengalaman langsung, sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, 

menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan tentang hal-hal yang dipelajarinya. 

 

Pembelajaran terpadu dalam IPA dapat dikemas dengan TEMA atau TOPIK. Misalnya tema 

lingkungan dapat dibahas dari sudut biologi, fisika, dan kimia. Pembahasan tema juga dimungkinkan 

hanya dari aspek biologi dan fisika, atau kimia dan biologi, atau fisika dan kimia saja. 

 

AIKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan. 

Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian 

rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. 
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Pembelajaran inovatif bisa mengadaptasi dari model pembelajaran yang menyenangkan. Learning is 

fun merupakan kunci yang diterapkan dalam pembelajaran inovatif. Jika siswa sudah menanamkan 

hal ini di pikirannya tidak akan ada lagi siswa yang pasif di kelas, perasaan tertekan dengan tenggat 

waktu tugas, kemungkinan kegagalan, keterbatasan pilihan, dan tentu saja rasa bosan. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian Tindakan Sekolah ini dilaksanakan di SMP  Negeri 5 Langowan yang berlokasi di 

Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa. Penelitian dilaksanakan selama dua siklus dan masing-

masing siklus tiga kali pertemuan/ tindakan. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan yaitu pada 

September 2016 sampai dengan November 2016. Subjek penelitian adalah Guru tim lesson study IPA 

yang berjumlah 6 orang. Objek penelitian adalah kemampuan mengelola pembelajaran IPA terpadu. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian Tindakan Sekolah (PTS) kepada enam orang guru IPA SMP Negeri 5 Langowan 

selama bulan September – November 2016.  

 

Berdasarkan data-data hasil penelitian sebagaimana disajikan diatas, maka dapat dikatakan bahwa 

pendekatan lesson study dalam meningkatkan kemampuan guru mengelola proses pembelajaran 

ternyata secara umum terjadi perbaikan ke arah yang lebih baik, baik dilihat pada perubahan sikap 

guru, kinerja atau penampilan guru selama proses pembelajaran, serta nilai hasil belajar siswanya. 

 

Ada peningkatan sikap dan perilaku guru. Siklus pertama 62.8% Siklus kedua 82.8%. Kemampuan 

pengelolaan pembelajaran. Siklus pertama rata-rata 63.6 kategori cukup. Siklus kedua rata-rata 72.45 

kategori baik. 

 

Hasil belajar siswa, Siklus pertama = 69.5 kategori belum mencapai KKM. Siklus kedua = 78.5 

kategori melampaui KKM. Hasil wawancara, pada umumnya guru merasa senang mengelola 

pembelajaran IPA Terpadu dengan pendekatan lesson study.. 

 

Dari data di atas terjadi peningkatan yang signifikan dari siklus pertama dengan siklus kedua. 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan pendekatan 

lesson study dapat meningkatkan kemampuan mengelola pembelajaran IPA Terpadu oleh guru SMP 

Negeri 5 Langowan. Peningkatan kemampuan guru tersebut ditunjukkan oleh indikator-indikator 

sebagai berikut: Ada peningkatan sikap dan perilaku guru. Siklus pertama 62.8%. Siklus kedua 

82.8%. Kemampuan pengelolaan pembelajaran. Siklus pertama rata-rata 63.6 kategori cukup. Siklus 

kedua rata-rata 72.45 kategori baik Hasil belajar siswa, Siklus pertama = 69.5 kategori belum 

mencapai KKM. Siklus kedua = 78.5 kategori melampaui KKM. Hasil wawancara, pada umumnya 

guru merasa senang mengelola pembelajaran IPA Terpadu dengan pendekatan lesson study. 

 

Saran 

Hasil penelitian tindakan sekolah ini, maka penulis perlu mengajukan saran-saran sebagai berikut : 

pendekatan lesson study dapat dijadikan bahan untuk coba diterapkan di sekolah atau mata pelajaran 

lain. Bahan masukan untuk guru IPA di SMP untuk menggunakan pendekatan lesson study pada 

pembelajaran IPA terpadu  
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ABSTRACT 

Seeing the field conditions in class IVa semester I at SDN 2 Hajimena, namely through direct observation by the 

author, it seems that students are less involved in learning Natural Sciences. This resulted in low learning 

outcomes with an average value of only 57.69. Of the 26 fourth grade students, only 7 people (26.92%) reached 

the KKM set by the school, which was 70.00. From this background the researchers conducted research in an 

effort to improve learning achievement by using puzzles picture games. Through picture puzzle media, it can 

improve students' ability to communicate and collaborate between students and their learning outcomes. The 

results of the final learning test in the initial conditions before being given the action only reached an average 

value of 57.69 with learning completeness only 26.92% (7 students) who had reached the KKM. In the final test 

of learning cycle I, there was an increase in the average score of 68.46 students with learning completeness of 

57.69% (15 students). This means that it has not reached the KKM that has been set, which is 70.00. Therefore, 

researchers need to continue the second cycle by improving the learning process in accordance with the results 

of the reflection of the first cycle activities. In the second cycle the average value of students has reached 80.19, 

this shows that the learning process in cycle II has shown a very sharp increase, where the mastery of learning 

has been achieved and even exceeded the set target. 

Key Word: Puzzles Picture Game, Learning Achievement 

 

ABSTRAK 

Pengamatan langsung oleh penulis terlihat kurang terlibatnya siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam. Hal ini mengakibatkan hasil belajar yang rendah yaitu dengan nilai rata-rata hanya sebesar 57,69. Dari 26 

siswa kelas IVa hanya 7 orang (26,92 %)  mencapai KKM yang ditetapkan sekolah yaitu 70,00. Dari latar 

belakang tersebut peneliti melakukan  penelitian dengan upaya dapat meningkatkan prestasi belajar dengan 

menggunakan puzzles picture game. Melalui media gambar puzzle dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam berkomunikasi dan kerjasama antar siswa serta hasil belajarnya. Hasil tes akhir belajar pada kondisi awal 

sebelum diberikan tindakan hanya mencapai nilai rata-rata 57,69 dengan ketuntasan belajar hanya sebesar 26,92 

% (7 siswa) yang sudah mencapai KKM. Pada tes akhir belajar siklus I  mulai adanya peningkatan yaitu rata-

rata nilai siswa 68,46 dengan ketuntasan belajar sebesar   57,69 % (15 siswa). Ini berarti belum mencapai KKM 

yang sudah ditetapkan yaitu 70,00. Oleh sebab itu, peneliti perlu melanjutkan siklus II dengan memperbaiki 

proses pembelajaran sesuai dengan hasil refleksi kegiatan siklus pertama. Pada siklus kedua rata-rata nilai siswa 

sudah mencapai 80,19, ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran siklus II sudah menunjukkan peningkatan 

yang sangat tajam, dimana ketuntasan belajar sudah dicapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. 

Kata Kunci : Puzzles Picture Game, Prestasi Belajar 
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Latar Belakang Masalah 

Upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia tidak pernah berhenti. Berbagai terobosan baru 

terus dilakukan oleh pemerintah melalui Depdiknas. Upaya itu antara lain dalam pengelolaan sekolah, 

peningkatan sumber daya tenaga pendidikan, pengembangan/penulisan materi ajar, serta 

pengembangan paradigma baru dengan metodologi pengajaran 

 

Guru merupakan salah satu faktor yang cukup bepengaruh langsung dalam peningkatan mutu tersebut. 

Guru merupakan jabatan yang dipilih berdasarkan prinsip-prinsip vokasional, dalam hal aspek 

psikologis menjadi faktor untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik 

(Oemar Hamalik, 2002:24). Peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah serta mutu pelajaran 

IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)  di sekolah dasar perlu perubahan pola fikir positif yang digunakan 

sebagai landasan pelaksanaan kurikulum.Dalam kegiatan pembelajaran, guru mata pelajaran IPA 

(Ilmu Pengetahuan Alam) menggunakan berbagai strategi yang menghendaki keterlibatan dan peran 

aktif siswa dalam melakukan pengamatan, meramal, menerapkan konsep dan mengkomunikasikan 

nya. Aktivitas dan keterlibatan siswa secara utuh sangat penting agar kegiatan pembelajaran mencapai 

tujuan. Adanya aktivitas belajar siswa secara optimal akan menentukan tingkat pemahaman dan hasil 

belajar siswa.  

 

Pada masa lalu proses belajar mengajar untuk mata pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) terfokus 

kepada guru dan kurang terfokus pada siswa. Akibatnya kegiatan belajar mengajar lebih ditekankan 

pada pengajaran dari pada pembelajaran. Kata pembelajaran dapat diartikan sebagai perubahan yang 

terjadi dalam kemampuan, sikap, atau perubahan tingkah laku siswa yang relatif permanen sebagai 

akibat dari pengalaman atau latihan.  Perubahan kemampuan yang hanya sebentar dan kembali ke 

perilaku semula menunjukkan belum terjadi peristiwa pembelajaran, walaupun mungkin terjadi 

pengajaran. Tugas guru adalah membuat agar pembelajaran pada siswa berlangsung secara aktif, 

efektif, kreatif, menarik dan menyenangkan, memperhatikan pendekatan sains, serta “ Learning to do, 

Learning to know, Learning to be and Learning to live together “ (Depdiknas 2003 : 43). 

 

Melihat kondisi lapangan di kelas IVa semester I pada SDN 2 Candimas, yakni melalui pengamatan 

langsung oleh penulis terlihat kurang terlibatnya siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 

Hal inimengakibatkanhasilbelajar yang rendahyaitudengannilai rata-rata hanyasebesar 57,69. Dari 26 

siswakelas IVahanya 7 orang (26,92 %)  mencapai KKM yang ditetapkansekolahyaitu 70,00.  

 

Kondisi lain terlihat aktifitas belajar siswa cenderung rendah dan monoton, ditandai dengan siswa 

lebih senang diceramahi, siswa sedikit sekali yang mau bertanya, sedikit siswa yang mampu 

menjawab pertanyaan, dan contoh-contoh materi pelajaran yang diberikan guru masih kurang terkait 

dengan lingkungan kehidupan siswa sehari-hari. 

 

Kondisi pembelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) yang demikian akan menimbul dampak kurang 

menggembirakan terhadap hasil belajar siswa, dan lebih jauh lagi dapat menimbulkan kesan tidak 

baik terhadap pembelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) seperti pengetahuan IPA (Ilmu 

Pengetahuan Alam) hanyalah bersifat teoretis semata.Dengan menyadari gejala-gejala atau kenyataan 

tersebut diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian guna mengkaji peningkatan hasil 

belajar siswa dengan permainan gambar puzzle dalam pembelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

pada materi“ Fungsi Alat Tubuh Manusia Manusia” di kelas IVa SDN 2 Hajimena. 

 

Suatu inovasi pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk membantu peserta didik 

mencapai kompetensi melalui pengalaman belajar kontekstual dengan unsure bermain di dalamnya. 
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Sengaja tindakan ini dipilih karena siswa sekolah dasar masih menyukai pembelajaran apabila ada 

unsure bermain di dalamnya (learning by doing and playing). Tetapi bermain dalam kontek sini bukan 

berarti belajar sambil bermain-main atau belajar hanya sebuah main-main belaka, melainkan bermain 

dengan kebermaknaan. 

 

Dari latar belakang tersebut peneliti mengambil judul “Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar IPA 

(Ilmu Pengetahuan Alam) Materi Rangka dan Panca Indera Manusia Melalui Puzzles Picture Game 

Pada Siswa Kelas IVa Semester 1 SDN 2 Hajimena Tahun Ajaran 2021/2022”. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu diidentifikasi permasalahan yang ada, yaitu sebagai 

berikut: Rendahnya prestasi belajar IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) siswa kelas IVa SDN 2 Hajimena, 

hal ini terbukti dari hasil ulangan harian. Kurangnya variasi metode, teknik, dan strategi pembelajaran 

yang digunakan guru sehingga pembelajaran tidak aktif.  Penggunaan alat atau media pembelajaran 

yang monoton dan kurang bervariasi.  

 

Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  tersebut maka permasalahan dibatasi pada:  Penerapan model 

pembelajaran penemuan Puzzles Picture Gameuntuk meningkatkan prestasi belajar IPA (Ilmu 

Pengetahuan Alam) siswa kelas IVa  SDN 2 Hajimena Lampung Selatan Penerapan model 

pembelajaran Puzzles Picture Gameuntuk meningkatkan hasil belajar IPA(Ilmu Pengetahuan Alam) 

siswa kelas IVa SDN 2 Hajimena Lampung Selatan. 

 

Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahnnya sebagai 

berikut:Apakah melalui Permainan Puzzles Pictured Game Dapat Meningkatkan Prestasi Belajar 

IPA(Ilmu Pengetahuan Alam) Terhadap Materi Rangka dan Panca Indera Manusia Pada Siswa Kelas 

IVa Semester I SDN 2 Hajimena? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum: untuk mendapatkan gambaran proses belajar mengajar Ilmu Pengetahuan Alam yang 

terjadi di kelas IVa SDN 2 Hajimena. Untuk mengetahui metode pembelajaran yang digunakan dalam 

proses pembelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) di kelas IVa SDN 2 Hajimena. Untuk 

mendapatkan gambaran aktifitas belajar siswa pada pembelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) di 

Kelas IVa SDN 2 Hajimena dengan menggunakan permainan puzzle. Tujuan Khusus: Untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) yang lebihkondusif dan efektif. 

Untuk meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam belajar IPA (Ilmu Pengetahuan Alam). 

Mengembangkan model dan media pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Meningkatkan 

keberanian siswa dalam mengkomuniklasikan ide dan gagasan. Menanamkan konsep IPA (Ilmu 

Pengetahuan Alam) dalamkonteks yang tepat serta bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Landasan Teoritis  

Paradigma yang lama adalah guru memberikan pengetahuan memberikan pengetahuan kepada siswa 

yang pasif. Guru hanya perlu menuangkan apa yang diketahuinya ke dalam botol kosong yang siap 

menerimanya. Banyak guru yang mengganggap paradigma lama ini sebagai satu-satunya alternative 

dalam proses pembelajaran. Mereka mengajar dengan metode ceramah dan mengharapkan siswa 

duduk, diam, dengar, catat dan hafal serta mengadu siswa satu sama lainnya. 
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IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan 

manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan. Penerapan IPA (Ilmu 

Pengetahuan Alam) perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap 

lingkungan. Di tingkat sekolah dasar diharapkan ada penekanan pembelajaran Salingtemas (Sains, 

lingkungan, teknologi dan masyarakat) yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk merancang 

dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) dan kompetensi 

bekerja ilmiah secara bijaksana. 

 

Pembelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific 

inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berfikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta 

mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA 

(Ilmu Pengetahuan Alam) di SD menekankan kepada pemberian pengalaman belajar secara langsung 

melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. 

 

Setelah mengenal empat prinsip pembelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) dan siap 

mengimplementasikannya, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk membuat siswa 

belajar dengan baik, yaitu lingkungan belajar non fisik. Lingkungan belajar non fisik adalah keadaan 

psikologis di sekitar siswa yang diciptakan oleh guru secara sengaja untuk mendorong siswa belajar. 

 

Faktor-faktor lain yang perlu mendapat pertimbangan guru dalam melaksanakan pembelajaran IPA 

(Ilmu Pengetahuan Alam) di sekolah, adalah  sebagai  berikut: 

 

Lingkungan belajar yang mencerminkan prinsip ini adalah sebagai guru harus dapat membangun 

hubungan yang positif dengan setiap siswa, mengenal dan menghargai mereka satu per satu. Guru 

juga membangun budaya saling menghargai dan saling menghormati antar siswa baik secara 

individual maupun kelompok. Guru  menggunakan berbagai strategi untuk meningkatkan keyakinan 

kepada diri sendiri dan kesediaan mengambil resiko dalam belajar. Dan terakhir guru perlu 

menunjukkan rasa aman pada setiap siswa secara individual melalui dukungan yang terstruktur, 

penghargaan pada usaha siswa serta  yang dikerjakannya.  

 

Ada beberapa yang diharapkan siswa setelah guru memasuki ruangan kelas dan guru nantinya 

diharapkan dapat memenuhi hal tersebut sehingga siswa tetap termotivasi untuk belajar. Menurut 

Ronald. W. Luce  (dalamSuryanto, 2002:207) hal yang diinginkan siswa tersebut adalah: (1) Siswa 

ingin kebutuhan pribadinya terpenuhi dalam belajar. Mereka ingin bakat dan kemampuannya dihargai 

oleh guru dalam kelas. (2) Siswa ingin gurunya benar-benar menghargai mereka sebagai “manusia”, 

yang peduli mereka bukan hanya guru yang selalu ingin mengevaluasi. (3) Siswa ingin ditantang 

dengan pelajaran bukan menjatuhkan mereka. (4) Siswa ingin guru menjaga dan selalu mendukung 

mereka mengikuti perkembangnya secara individu. (5) Siswa menyukai guru yang bias menyesuaikan 

diri dengan mereka, humoris dan bias mengerti humor mereka. (6) Siswa menyukai cara menerangkan 

yang jelas dan lengkap serta memberikan contoh-contoh yang konkrit. 

 

Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan kajian teoretis dan kerangka berfikir serta mempertimbangkan konsep yang ada,  maka “ 

Diduga Melalui Permainan Puzzles Pictured Game dapat Meningkatkan Prestasi Belajar IPA (Ilmu 

Pengetahuan Alam) Terhadap Materi Rangka dan Panca Indera Manusia  pada Siswa Kelas IVa 

Semester I SDN 2 Hajimena” 
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Metodologi Penelitian 

Penelitian ini bertempat di SDN 2 Hajimena yang terletak di Desa Hajimena Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan, dengan alasan penulis bertugas di sekolah tersebut. Penelitian ini 

berlangsungselama ± 4 (empat) bulan yang dimulai pada bulan Agustus s/d November 2021 semester 

I tahun pelajaran 2021/2022 dengan alasan bertepatan dengan materi yang penulis ajarkan. Sebagai 

subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IVaSDN 2 Hajimena Kecamatan Natar dengan jumlah 

siswanya adalah 25 orang terdiri dari 11 orang siswa laki-laki dan 14 orang siswa perempuan. Situasi 

kelas yang dijadikan subjek penelitian  cukup memadai. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah hasil tes formatif siklus I dan siklus II serta catatan pengamatan lapangan pada 

kondisi awal, siklus I dan siklus II serta hasil pengamatan kelas. 

 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi. Instrument yang digunakan untuk 

melaksanakan penelitian adalah (1) dokumen observasi tindakan berupa catatan terhadap siswa dalam 

pembelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) selama pembelajaran berlangsung, dokumen tindakan 

analisis setiap akhir siklus. (2) sumber informasi lain adalah adalah kolaborator (guru) yang 

mengamati selama pelaksanaan tindakan. (3) lembaran test berupasoal yang digunakan untuk melihat 

penguasaan konsep –konsep materi pembelajaran tentang system pencernaan manusia yang sudah 

diajarkan. 

 

Selama proses pembelajaran berlangsung aktivitas siswa terus diamati oleh observer dan peneliti. Hal-

hal yang diamati adalah a) aktif menyusun gambar puzzle dalam kelompok, b) membaca buku sumber 

untuk menyelesaikan tugas dalam lembaran kerja, c) berinteraksi dengan teman sekelompok dalam 

menyelesaikan masalah, d) mencatat hasil diskusi dalam lembaran kerja, e) bertanya dalam diskusi 

kelas, f) menjawab pertanyaan teman dalam diskusi kelas, g) membuat kesimpulan hasil diskusi kelas. 

 

Data yang diperoleh dianalisis dan dideskripsikan sesuai permasalahan yang ada dalam bentuk 

laporan hasil penelitian. Rancangan pembelajaran interaktif dan pemberian tugas kerja kelompok 

dilakukan validasi oleh guru  

 

Data hasil observasi keaktifan belajar siswa dianalisi dengan menggunakan analisis deskriptif 

sederhana dengan menghitung persentase peningkatan motivasi siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas. 

 

IndikatorKeberhasilan 

Indikator keberhasilan ditentukan setelah peneliti melakukan proses pembelajaran di kelas sesuai 

dengan materi yang diajarakan. Di samping itu telah dilakukan tes formatif setelah pembelajaran 

selesai. Adapun kriteria indikator keberhasilan adalah sebagai berikut. Apabila rata-rata hasil ulangan 

harian siswa dan nilai tes formatif lebih dari 70 (70 %), pembelajaran dapat dikatakan berhasil. 

Apabila rata-rata hasil ulangan harian kurang dari 70 (70 %), pembelajaran belum berhasil sehingga 

perlu dilanjutkan ke siklus 2. Nilai rata-rata adalah jumlah nilai seluruhnya dibagi banyaknya siswa 

yang diteliti. Prosentase nilai rata-rata adalah jumlah nilai seluruhnya dibagi banyaknya siswa yang 

diteliti dan hasilnya dikalikan seratus persen 

 

Prosedur Penelitian 

Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) yaitu tindakan 

reflektif oleh pelaku tindakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Sudarsono (2002:24) 

memberikan batasan tentang penelitian tindakan kelas yaitu suatu bentuk penelitian yang bersifat 

refleksif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan meningkatkan 
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praktek pembelajaran di kelas secara profesional. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada 

kelas yang langsung peneliti terlibat di dalamnya atau kelas yang diajar, bertujuan bukanhanya 

sebagai solusi untuk mengatasi masalah, tetapi juga melibatkan pengajar sendiri secara aktif dalam 

mengembangkan pendekatan pembelajaran 

 

Penelitian dilakukan melalui empat langkah dalam setiap siklus penelitian, yaitu perencanaan 

(planing), tindakan (action), pengamatan (observation) dan refleksi (reflection) sertaindikatorkerja. 

Siklus kedua dilakukan mengacu pada siklus sebelumnya dengan menyempurnakan segala 

kekurangan yang ada pada siklus pertama tersebut. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Sebelum dilakukan tindakan, proses belajar mengajar untuk mata pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan 

Alam) masih terfokus kepada guru dan kurang terfokus pada siswa. Akibatnya kegiatan belajar 

mengajar lebih ditekankan pada pengajaran dari pada pembelajaran 

 

Kondisi tersebut menjadikan aktifitas belajar siswa kelas IVa cenderung rendah dan monoton, 

ditandai dengan siswa lebih senang diceramahi, siswa sedikit sekali yang mau bertanya, sedikit siswa 

yang mampu menjawab pertanyaan, dan contoh-contoh materi pelajaran yang diberikan guru masih 

kurang terkait dengan lingkungan kehidupan siswa sehari-hari. Hal inilah yang menyebabkan nilai 

rata-rata hasil belajar IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) pada Fungsi Alat Tubuh Manusia menjadi rendah 

yaitu 57,69 seperti tertera pada tabel di bawah ini. 

Tabel Data Hasil Belajar Kondisi Awal 

No Kriteria 
Rentang 

Nilai 
Jumlah persentase Rata-Rata 

1 
Belum Mencapai 

KKM 
40 – 69 19 73,08 % 

57,69 

2 
SudahMencapai 

KKM 
70 – 100 7 26,92 % 

 

Nilai tertinggi dan terendah hasil belajar pada kondisi awal juga dapat penulis paparkan pada tabel di 

bawah ini. 

 

Tabel Nilai Tertinggi dan TerendahKondisi Awal 

No Keterangan Nilai 

1 Nilai Tertinggi  75 

2 Nilai Terendah 40 

3 Jumlah Nilai  1500 

4 Nilai Rata-rata 57,69 

 

 

Pembahasan Tiap Siklus dan Antar Siklus  

Aktivitas siswa pada siklus pertama sudah bergeser dari kondisi awal sebelum dilakukan tindakan 

namun belum maksimal. Pada kegiatan menyusun gambar puzzle belum diikuti oleh seluruh anggota 

kelompok. Masih ada siswa yang tidak mau tahu dengan apa yang dikerjakan teman dan menerima 

saja hasil yang sudah dibuat temannya. 
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Kegiatan kerjasama ataupun diskusi yang dilaksanakan pada siklus I masih didominasi oleh beberapa 

orang siswa. Siswa yang tampil berbicara itu ke itu saja dan siswa yang berada di level bawah masih 

malu-malu untuk mengungkapkan pendapatnya. 

 

Sedangkan pada siklus II siswa menjadi lebih aktif, termotivasi, lebih tertantang untuk belajar, 

muncul sikap positif dan berkurang sikap negatifnya. Siswa lebih sering aktif ikut menyusun gambar 

puzzle, berinteraksi dengan teman sekelompok dan peduli dengan temannya, aktif dalam diskusi kelas 

serta tekun membaca buku sumber untuk menyelesaikan soal-soal dalam LKS.  

 

Belajar sambil bermain itulah gambaran proses belajar mengajar yang teramati dalam penelitian ini, 

siswa menjadi semangat dalam belajar, suasana kelas menjadi hidup, guru sudah bisa menjadi 

fasilitator dan motivator. Lebih penting lagi terjadi peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep-

konsep materi pelajaran.  

 

Disamping itu pola pembentukan kelompok yang memadukan antara pertimbangan guru dengan 

kemampuan siswa serta keinginan siswa menghasilkan kelompok yang harmonis. Antara siswa yang 

pandai dengan yang kurang pandai terjalin hubungan yang baik sehingga terjadi saling membantu 

dalam kegiatan diskusi. Pada akhirnya terjadi peningkatan hasil belajar siswa setelah tes hasil belajar 

dilakukan guru. 

 

Hasil tes akhir belajar pada kondisi awal sebelum diberikan tindakan hanya mencapai nilai rata-rata 

57,69 dengan ketuntasan belajar hanya sebesar 26,92 % (7 siswa) yang sudah mencapai KKM. Pada 

tes akhir belajar siklus I  mulai adanya peningkatan yaitu rata-rata nilai siswa 68,46 

denganketuntasanbelajarsebesar   57,69 % (15 siswa). Ini berarti belum mencapai KKM yang sudah 

ditetapkan yaitu 70,00. Oleh sebab itu peneliti perlu melanjutkan siklus II dengan memperbaiki proses 

pembelajaran sesuai dengan hasil refleksi kegiatan siklus pertama.  

 

Pada siklus kedua rata-rata nilai siswa sudah mencapai 80,52, ini menunjukkan bahwa proses 

pembelajaran siklus II sudah menunjukkan peningkatan yang sangat tajam, dimana ketuntasan belajar 

sudah dicapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Semua ini disebabkan oleh keterlibatan dan 

kesungguhan siswa dalam berdiskusi semakin tinggi. Peneliti/guru sudah berhasil memotivasi siswa 

sehingga minatnya semakin baik dalam diskusi untuk  menyelesaikan tugas yang diberikan.  

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

Dari pencapian hasil belajar yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada kelas IVa semester I SDN 2 

Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut: Pembelajaran 

melalui Permainan Puzzles Pictured Game dapat meningkatkan pemahaman konsep pada mata 

pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) khusunya materi ” Rangka dan Panca Indera Manusia” 

Melalui media gambar puzzle dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dan 

kerjasama antar siswa serta hasil belajarnya.Hasil tes akhir belajar pada kondisi awal sebelum 

diberikan tindakan hanya mencapai nilai rata-rata 57,69 dengan ketuntasan belajar hanya sebesar 

26,92 % (7 siswa) yang sudah mencapai KKM. Pada tes akhir belajar siklus I  mulai adanya 

peningkatan yaitu rata-rata nilai siswa 68,46 denganketuntasanbelajarsebesar   57,69 % (15 siswa). Ini 

berarti belum mencapai KKM yang sudah ditetapkan yaitu 70,00. Oleh sebab itu peneliti perlu 

melanjutkan siklus II dengan memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan hasil refleksi kegiatan 

siklus pertama.  
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Pada siklus kedua rata-rata nilai siswa sudah mencapai 80,52, ini menunjukkan bahwa proses 

pembelajaran siklus II sudah menunjukkan peningkatan yang sangat tajam, dimana ketuntasan belajar 

sudah dicapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Semua ini disebabkan oleh keterlibatan dan 

kesungguhan siswa dalam berdiskusi semakin tinggi. Peneliti/guru sudah berhasil memotivasi siswa 

sehingga minatnya semakin baik dalam diskusi untuk  menyelesaikan tugas yang diberikan. Guru 

mendapat kemudahan dalam berkreasi dan berinovasi pada pembelajaran, lebih efektif dan efisien 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Aktivitas siswa dalam pembelajaran mengalami peningkatan 

seiring dengan semakin optimalnya pelaksanaan pembelajaran dengan permainan gambar puzzle. 

Suasana pembelajaran lebih variatif, tidak monoton, dan menambah minat siswa untuk mencari tahu 

tentang konsep-konsep materi ” Rangka dan Panca Indera Manusia” pada pembelajaran IPA (Ilmu 

Pengetahuan Alam). 

 

Saran 

Saran-saran sebagai berikut: Pembelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) agar diupayakan lebih 

mengutamakan mendorong siswa secara aktif Permainan gambar puzzle dapat dijadikan salah satu 

alternatif bagi guru untuk meningkatkan pemahaman konsep bagi siswa dalam mata pelajaran IPA 

(Ilmu Pengetahuan Alam). Sebaiknya guru menyiapkan beberapa alternatif gambar yang menarik 

untuk digunkan dalam proses pembelajaran.Bahan bacaan atau sumber belajar IPA (Ilmu Pengetahuan 

Alam) perlu diupayakan guru agar lebih sesuai dengan kompetensi yang dituntut kurikulum. Agar 

aktivitas siswa dalam pembelajaran terpantau lebih baik, perlu dikembangkan instrumen yang benar-

benar dapat mencakup seluruh aktivitas pembelajaran. 
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THE USE OF VARIATIONS OF DISCUSSION AND QUESTION 
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PENGGUNAAN VARIASI METODE DISKUSI DAN TANYA JAWAB 

DALAM PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS PADA SISWA  

KELAS 6 SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN MINAHASA UTARA 
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SD Negeri Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Provinsi Sulawesi Utara 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine whether using a variety of discussion and question-and-answer 

methods could improve social studies learning outcomes for grade 6 students at SD Negeri Suwaan, Kalawat 

District, North Minahasa Regency. This classroom action research was conducted at SD Negeri Suwaan. This 

school is located at: Suwaan village, Kalawat sub-district, North Minahasa district, North Sulawesi province. In 

this school there are 9 people, all women, 8 PNS teachers and 1 honorary teacher. The number of students in 

the 2016/2017 academic year was 129 people, consisting of 66 boys and 63 girls. This classroom action 

research was carried out for four months, from January to April 2017, or at the beginning of the even semester 

of the 2016/2017 school year. The research was conducted in two cycles, each cycle was carried out three times 

giving various actions of discussion and question and answer methods during the learning process. The 

provision of face-to-face learning actions in the first cycle was carried out on Monday, January 23, 30, and 

February 6 2017, while the provision of action in the second cycle was carried out on Monday, 13, 20, and 27 

February 2017. It can be concluded that the use of variations The method of discussion and question and 

answer turned out to be able to improve attitudes and social studies learning outcomes in Grade 6 students of 

SD Negeri Suwaan, Kalawat District, North Minahasa Regency. 

Key Word: Discussion Method Variations, Questions and Answers, Improving Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan menggunakan variasi metode diskusi dan tanya 

jawab dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas 6 SD Negeri Suwaan Kecamatan Kalawat 

Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri Suwaan. Sekolah ini 

beralamat: desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Di sekolah 

ini terdapat 9 orang, seluruhnya perempuan, 8 guru PNS dan 1 guru honorer. Jumlah siswa pada tahun pelajaran 

2016/2017 sebanyak 129 orang, terdiri atas 66 laki-laki dan 63 perempuan. Penelitia tindakan kelas ini 

dilaksanakan selama empat bulan, yakni pada bulan Januari sampai dengan April 2017, atau pada awal semester 

genap ta-hun pelajaran 2016/2017. Penelitian dilakukan dalam dua siklus, masing-masing siklus dilakukan tiga 

kali pemberian tindakan variasi metode diskusi dan tanya jawab selama proses pembelajaran. Pemberian 

tindakan tatap muka pembelajaran pada siklus pertama dilaksankaan pada hari Senin, tanggal 23, 30 Januari, 

dan 6 Februari 2017, sedangkan pemberian tindakan siklus kedua dilaksankaan pada hari Senin, tanggal 13, 20, 

dan 27 Februari 2017.  Dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan variasi metode diskusi dan tanya jawab 

ternyata dapat meningkatkan sikap dan hasil belajar IPS pada siswa Kelas 6 SD Negeri Suwaan Kecamatan 

Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. 

Kata Kunci: Variasi Metode Diskusi, Tanya Jawab, Peningkatan Hasil Belajar 
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Latar Belakang Masalah 

Guru merupakan salah satu komponen yang berperan penting dalam menentukan kualitas 

pembelajaran di sekolah, karena guru adalah pengelola pembelajaran yang setiap harinya berhadapan 

dengan para siswa. Dapat dikatakan bahwa kualitas hasil belajar siswa di semua jenjang sekolah 

berada tangan guru. Namun, di era teknologi komunikasi yang kian canggih ini, guru wajib secara 

terus-menerus berupaya mengembangan diri agar benar-benar menjadi guru yang berkualitas dan 

profesional. Hanya guru yang profesional yang tidak dapat digilas oleh kecanggihan teknologi 

komunikasi saat ini, apalagi di masa depan.   

 

Salah satu kemampuan profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam mengelola 

pembelajaran adalah pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran.  Metode pembelajaran 

merupakan ‘mesin’ penggerak yang menghidupkan kegiatan pembelajaran yang aktif dan produktif. 

Menurut Purwadi Suhandini (2002:10) bahwa: “Metode pembelajaran adalah suatu cara atau jalan 

yang berfungsi sebagai alat yang digunakan dalam menyajikan bahan pelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Makin baik metode pembelajaran yang digunakan, makin efektif pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan.” Pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran yang efektif akan 

menciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan, efektif, dan produktif. Namun, perlu pula 

disadari bahwa tidak ada satu pun metode pembelajaran yang cocok untuk semua materi pelajaran di 

semua kelas apalagi jenjang sekolah. Dalam posisi ini pula, dalam memilih dan menggunakan metode 

pembelajaran, guru wajib mengombinasikan beberapa metode, sehingga akan tercipta model 

pembelajaran yang cocok dan produktif sesuai dengan karakteristik siswa, materi pelajaran, dan 

lingkungan belajar.    

 

Dari pengamatan penulis di lapangan menunjukkan bahwa pada umumnya para guru lebih senang 

menggunakan metode ceramah untul semua materi pelajaran. Padahal menurut Boby dePorter 

(2001:89) bahwa siswa terdiri atas 3 golongan dalam menangkap suatu pesan, yakni visual (melihat), 

auditoral (mendengar), dan kinestetik (melakukan). Artinya, tidak semua siswa tergolong dalam 

auditoral (cepat menangkap sesuatu dengan mendengar). Jadi, untuk pencapaian tujuan pembelajaran 

berdasarkan suatu materi pelajaran tidak akan pernah sama metodenya dengan tujuan pembelajaran 

untuk materi pelajaran yang lain. Itulah sebabnya daya serap dan hasil belajar siswa cenderung kurang 

optimal sebagaimana yang ditegaskan Soetomo (1993:145) bahwa hal yang demikian (menggunakan 

metode ceramah) mengakibatkan proses belajar hanya bersifat harafiah.  

 

Metode diskusi dan tanya jawab merupakan salah satu metode yang sering digunakan guru tetapi 

cenderung kurang efektif.  Penyebab kurang efektifnya penggunaan kedua metode pembelajaran ini 

antara lain karena masih kurangnya pengetahuan atau wawasan guru terhadap apa dan bagaimana 

metode ini. Dengan metode diskusi dan tanya jawab, siswa akan aktif berinteraktif dan berkomunikasi 

dengan sesama teman dan bajkan dengan guru dalam membahas masalah atau materi pelajaran secara 

kolaboratif dan efektif.  

 

Untuk membuktikan anggapan tentang penggunaan metode-metode itu, maka penulis melakukan 

penelitian tindakan kelas sederhana dengan mengombinasikan penggunaan metode diskusi dan tanya 

jawab, yang tentu didukung  oleh metode-metode penunjang lainnya. Pengombinasian kedua metode 

pembelajaran itu tentu akan memunculkan satu model pembelajaran inovatif yang diyakini penulis 

mampu meningkatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa, 
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Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Masalah penelitian tindakan kelas ini hanya dibatasi pada belum maksimanya hasil belajar siswa 

sekolah dasar, karerna belum efektifnya pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran oleh guru 

sesesuai dengan karakteristik materi pelajaran, siswa, dan lingkungan belajarnya. Fokus masalah itu 

dirumuskan: Apakah dengan menggunakan variasi metode diskusi dan tanya jawab dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas 6 SD Negeri Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten 

Minahasa Utara? 

 

Tujuan Penelitian                  

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan menggunakan variasi 

metode diskusi dan tanya jawab dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas 6 SD Negeri 

Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. 

 

Kajian Pustaka 

A. Konsep Metode Diskusi  

1. Pengertian Metode Diskusi  

2. Tujuan Penggunaan Metode Diskusi Kelompok 

3. Jenis-jenis Metode Diskusi  

4. Proses Diskusi \ 

5. Kebaikan dan Kekurangan Metode Diskusi  

B. Konsep Metode Tanya Jawab 

1. Pengertian 

2. Bentuk-Bentuk Pertanyaan 

3. Ciri-Ciri Pertanyaan yang Baik 

4. Langkah-Langkah Metode Tanya Jawab 

5. Menanya dalam Proses Pembelajaran 

6. Kebaikan dan Kelemahan  Metode Tanya Jawab  

C. Hasil Belajar Siswa  

1. Pengertian Hasil Belajar Siswa 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar Siswa 

3. Penilaian Hasil Belajar 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri Suwaan. Sekolah ini beralamat: desa Suwaan, 

Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Di sekolah ini terdapat 9 

orang, seluruhnya perempuan, 8 guru PNS dan 1 guru honorer. Jumlah siswa pada tahun pelajaran 

2016/2017 sebanyak 129  orang, terdiri atas 66 laki-laki dan 63 perempuan. 

 

Penelitia tindakan kelas ini dilaksanakan selama empat bulan, yakni pada bulan Januari sampai 

dengan April 2017, atau pada awal semester genap ta-hun pelajaran 2016/2017. Penelitian dilakukan 

dalam dua siklus, masing-masing siklus dilakukan tiga kali pemberian tindakan variasi metode diskusi 

dan tanya jawab selama proses pembelajaran. Pemberian tindakan tatap muka pembelajaran pada 

siklus pertama dilaksankaan pada hari Senin, tanggal 23, 30 Januari, dan 6 Februari 2017, sedangkan 

pemberian tindakan siklus kedua dilaksankaan pada hari Senin, tanggal 13, 20, dan 27 Februari 2017.    

 

Objek penelitian adalah siswa Kelas 6 SD Negeri Suwaan, yang berjumlah 24 orang, yakni terdiri atas 

13 laki-laki dan 11 perempuan. Siswa ini dijadikan objek penelitian karena peneliti/penulis sebagai 

guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah mengajar mata pelajaran IPS di Kelas 6.  
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Peneliti bernama Jahnes Tupelu, M.Pd, yang saat penelitian tindakna kelas ini adalah guru yang 

mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, dan mengajar mata pelajaran IPS di SD Negeri 

Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Perbandingan Sikap Belajar Siswa 

a. Perbandingan Sikap Belajar Siswa Menurut Rata-Rata Siklus 

Diagram 1 

PERBANDINGAN SIKAP BELAJAR SISWA MENURUT RATA-RATA  

SIKLUS ANTARA SIKLUS PERTAMA DAN SIKLUS KEDUA  

 
 

Diagam di atas menunjukkan bahwa dikaji menurut rata-rata siklus terjadi peningkatan sikap belajar 

siswa dari siklus pertama ke siklus kedua. Pada siklus pertama sikap belajar siswa baru mencapai rata-

rata 63,9%, masih berada pada kategori cukup baik (C), belum mencapai target penelitian, sedangkan 

pada siklus kedua terjadi peningkatan sampai 19,9%, sehingga telah mencapai rata-rata 83,8%, dan 

sudah berada pada kategori baik (B), dan sudah mencapai target penelitian.   

 

b. Perbandingan Sikap Belajar Siswa Menurut Rata-Rata Pertemuan Ketiga 

Diagram 2 

PERBANDINGAN SIKAP BELAJAR SISWA  

MENURUT RATA-RATA PERTEMUAN KETIGA  

ANTARA SIKLUS PERTAMA DAN SIKLUS KEDUA  

 
 

Diagram di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sikap belajar siswa dari siklus pertama ke 

siklus kedua jika dikaji menurut rata-rata peetemuan ketiga atau akhir siklus. Pada peremuan ketga 

63.9%
83.8%

SIKLUS I

SIKLUS II

71.8%

88.3%

SIKLUS

I
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siklus pertama sikap belajar siswa sudah mencapai rata-rata 71,8%, berada pada kategori baik (B), 

sudah mencapai target penelitian, sedangkan pada pertemuan ketiga siklus kedua terjadi peningkatan 

sampai 16,5%, sehingga telah mencapai rata-rata 88,3%, dan sudah berada pada kategori sangat baik 

(A), dan sudah mencapai target penelitian.   

c. Perbandingan Sikap Belajar Siswa Menurut Rata-Rata Aspek Pengamatan pada 

Pertemuan Ketiga  

 

Diagram  

PERBANDINGAN SIKAP BELAJAR SISWA MENURUT  

RATA-RATA  ASPEK PENGAMATAN PADA PERTEMUAN KETIGA  

ANTARA SIKLUS PERTAMA DAN SIKLUS KEDUA  

 

 

 

 

Dikaji menurut rata-rata aspek sikap belajar pada peetemuan ketiga terjadi peningkatan pada semua 

aspek sikap dari siklus pertama ke siklus kedua. Pada pertemuan ketiga siklus pertama masih terdapat 

7 atau 58,3% aspek yang masuk kategori cukup baik (C), sedangkan pada pertemuan ketiga siklus 

kedua tidak ada lagi.  

 

Pada pertemuan ketiga siklus pertama terdapat 5 atau 41,7% aspek yang masuk kategori baik (B), 

sementara pertemuan ketiga siklus kedua terdapat 4 atau 33,3% aspek yang masuk kategori baik (B). 

Pada pertemuan ketiga siklus pertama belum satu pun aspek yang masuk kategori sangat baik, 

sementara pada pertemuan ketiga siklus kedua telah terdapat 8 atau 66,7% aspek yang berada pada 

kategori sangat baik (A). 

 

Dengan demikian, pada pertemuan ketiga siklus pertama baru terdapat 5 atau 41,7% aspek yang telah 

mencapai target penelitian, sementara pada pertemuan ketiga siklus kedua telah 12 atau 100% aspek 

yang telah mencapai target penelitian.  

 

2. Perbandingan Hasil Belajar IPS Siswa 

a. Perbandingan Hasil Belajar IPS Siswa Menurut Rata-Rata Kelas 

 

 

 

 

 

81.3% 83.3% 81.3%

70.8%
65.6% 64.6% 66.7%

60.4%

69.8% 71.9%
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70.8%
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Diagram 4 

PERBANDINGAN HASIL BELAJAR IPS SISWA  

MENURUT RATA-RATA KELAS/DAYA SERAP  

ANTARA SIKLUS PERTAMA DAN SIKLUS KEDUA  

 
  

Pada siklus pertama rata-rata kelas atau daya serap siswa baru mencapai rata-rata 70,8%, masih 

berada pada kategori cukup baik (C), belum mencapai target penelitian, sedangkan pada siklus kedua 

terjadi peningkatan sampai 10,4%, sehingga telah mencapai rata-rata 81,3%, sudah berada pada 

kategori baik (B), dan sudah mencapai target penelitian.  Peningkatan daya serap hasil belajar IPS 

siswa ini sejalan dengan adanya peningkatan sikap siswa pada siklus kedua, setelah peneliti 

melakukan perbaikan langkah pembelajaran, sesuai dengan hasil refleksi pada akhir siklus pertama, 

walaupun masih tetap dengan tindakan variasi metode diskusi dan tanya jawab.  

 

b. Perbandingan Hasil Belajar IPS Siswa Menurut Kategori Nilai 

Perbandingan hasil belajar IPS siswa kelas 6 SD Negeri Suwaan menurut pemerolehan kategori nilai 

antara siklus pertama dan siklus kedua setelah mereka menerima tindakan penelitian berupa variasi 

metode diskusi dan tanya jawab, disajikan pada diagram berikut ini. 

 

Diagram 5 

PERBANDINGAN HASIL BELAJAR IPS SISWA  

MENURUT PEMEROLEHAN KATEGORI NILAI  

ANTARA SIKLUS PERTAMA DAN SIKLUS KEDUA  

 
  

Diagam di atas menunjukkan bahwa dikaji menurut kategori nilai, terjadi peningkatan hasil belajar 

IPS siswa dari siklus pertama ke siklus kedua. Siswa yang memperoleh nilai kurang baik (D) pada 

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

SIKLUS I SIKLUS II

70.8%

81.3%
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siklus pertama berjumlah 8 orang atau 33,3%, sedangkan pada siklus kedua hanya terdapat 3 orang 

atau 12,5%. Siswa yang memperoleh nilai cukup baik (C) pada siklus pertama berjumlah 6 orang atau 

25%, sedangkan pada siklus kedua hanya terdapat 2 orang atau 8,3%. Kemudian siswa yang 

memperoleh nilai baik (B) pada siklus pertama sebanyak 8 orang atau 33,3%, sedangkan pada siklus 

kedua sebanyak 11 orang atau 45,8%. Dan pada siklus pertama, siswa yang memperoleh nilai sangat 

baik (A) berjumlah 2 orang atau 8,3%, sedangkan pada siklus kedua, siswa yang memperoleh nilai 

sangat baik (A) sebanyak 8 orang atau 33,3%. 

 

Dengan demikian, pada siklus pertama, siswa yang telah memperoleh nilai pada kategori tinggi (A 

dan B) sebanyak 10 orang atau 41,7%, sementara pada siklus kedua, siswa yang telah memperoleh 

nilai pada kategori tinggi (A dan B) sebanyak 19 orang atau 79,2%.  

c. Perbandingan Hasil Belajar IPS Siswa Menurut Ketuntasan Belajar 

Diagram 6 

PERBANDINGAN HASIL BELAJAR IPS SISWA  

MENURUT TINGKAT KETUNTASAN BELAJAR  

ANTARA SIKLUS PERTAMA DAN SIKLUS KEDUA  

 
  

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa KKM individual untuk mata pelajaran IPS di 

kelas 6 SD Negeri Suwaan pada tahun pelajaran 2017/2018 adalah minimal nilai 70%, sedangkan 

KKM klasikal minimal 85% siswa tuntas belajar. Diagam di atas menunjukkan bahwa dikaji menurut 

tingkat ketuntasan belajar, terjadi pula peningkatan hasil belajar IPS siswa dari siklus pertama ke 

siklus kedua. Pada siklus pertama, siswa yang tuntas belajar baru sebanyak 17 orang atau mencapai 

70,8% siswa, belum mencapai target penelitian, sedangkan pada siklus kedua siswa yang tuntas 

belajar sebanyak 21 orang, terjadi peningkatan sampai 16,7%, sehingga telah mencapai 87,9% siswa, 

sudah mencapai target penelitian.  

 

Peningkatan tingkat ketuntasan hasil belajar IPS siswa ini sejalan dengan adanya peningkatan sikap 

siswa pada siklus kedua, setelah peneliti melakukan perbaikan langkah pembelajaran, sesuai dengan 

hasil refleksi pada akhir siklus pertama, walaupun masih tetap dengan tindakan variasi metode diskusi 

dan tanya jawab.  

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa penggunaan variasi metode diskusi dan tanya jawab ternyata dapat meningkatkan 

sikap dan hasil belajar IPS pada siswa Kelas 6 SD Negeri Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten 

Minahasa Utara. 
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Data yang mendukung kesimpulan ini antara lain sebagai berikut. Pada siklus pertama sikap belajar 

siswa baru mencapai rata-rata 63,9%, masih berada pada kategori cukup baik (C), belum mencapai 

target penelitian, sedangkan pada siklus kedua terjadi peningkatan sampai 19,9%, sehingga telah 

mencapai rata-rata 83,8%, dan sudah berada pada kategori baik (B), dan sudah mencapai target 

penelitian.  Pada peremuan ketga siklus pertama sikap belajar siswa sudah mencapai rata-rata 71,8%, 

berada pada kategori baik (B), sudah mencapai target penelitian, sedangkan pada pertemuan ketiga 

siklus kedua terjadi peningkatan sampai 16,5%, sehingga telah mencapai rata-rata 88,3%, dan sudah 

berada pada kategori sangat baik (A), dan sudah mencapai target penelitian.  Pada pertemuan ketiga 

siklus pertama baru terdapat 5 atau 41,7% aspek yang telah mencapai target penelitian, sementara 

pada pertemuan ketiga siklus kedua telah 12 atau 100 aspek yang telah mencapai target penelitian. 

Pada siklus pertama rata-rata kelas atau daya serap siswa baru mencapai rata-rata 70,8%, masih 

berada pada kategori cukup baik (C), belum mencapai target penelitian, sedangkan pada siklus kedua 

terjadi peningkatan sampai 10,4%, sehingga telah mencapai rata-rata 81,3%, sudah berada pada 

kategori baik (B), dan sudah mencapai target penelitian. Pada siklus pertama, siswa yang telah 

memperoleh nilai pada kategori tinggi (A dan B) sebanyak 10 orang atau 41,7%, sementara pada 

siklus kedua, siswa yang telah memperoleh nilai pada kategori tinggi (A dan B) sebanyak 19 orang 

atau 79,2%. Pada siklus pertama, siswa yang tuntas belajar baru sebanyak 17 orang atau mencapai 

70,8% siswa, belum mencapai target penelitian, sedangkan pada siklus kedua siswa yang tuntas 

belajar sebanyak 21 orang, terjadi peningkatan sampai 16,7%, sehingga telah mencapai 87,9% siswa, 

sudah mencapai target penelitian.  

 

Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut maka peneliti mengajukan saran atau rekomendasi sebagai 

berikut.   Guru-Guru kelas lainnya perlu mencoba mengimplementasikan model pembelajaran variasi 

diskusi dan tanya tanya pada mata pelajaran IPS dan/atau mata pelajaran lainnnya, dalam upaya 

meningkatkan kualitas hasil belajar siswanya. Para guru di SD Negeri Suwaan perlu meningkatkan 

motivasi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya, terutama antara lain dalam memilih dan 

menggunakan metode pembelajaran secara variatif dalam menyajikan materi pelajaran IPS dan mata-

mata pelajaran lainnya, sehingga mampu membuat model pembelajaran sendiri, dalam upaya 

meningkatkan mutu hasil belajar siswa. Hasil pene,itian ini dapat dijasikan masukan bagi kepala 

sekolah atau pun pengawas sekolah dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan guru. 
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ABSTRACT 

The purpose of this classroom action research is to identify and describe: (1) The use of the Make A Match type 

of cooperative learning model to improve student learning activities in social studies learning for class IV SD 

Negeri 5 Margototo Kec. Metro Kibang TP. 2017/2018. (2) The use of the Make A Match type of cooperative 

learning model to improve student learning outcomes in social studies learning for Class IV SD Negeri 5 

Margototo TP. 2017/2018. The place of research is at SD Negeri 5 Margototo for the 2017/2018 academic year. 

The subjects of this study were fourth grade students. Based on the results of data analysis and discussion, the 

following conclusions can be drawn: (1) Learning with the Make A Match method can increase the activity of 

fourth grade students at SD Negeri 5 Margototo in Odd Semesters for the 2017/2018 Academic Year. This can 

be seen from the increase in the average percentage of student activity from 78.15% in the first cycle and in the 

second cycle it increased by 10.69% or to 85.84%. (2) Learning using the Make A Match method can improve 

the learning outcomes of fourth grade students at SD Negeri 5 Margototo Metro Kibang in the Odd Semesters of 

the 2017/2018 Academic Year. This can be seen from the increase in the percentage of student learning 

outcomes from the first cycle the percentage of learning outcomes by 70.97%, and in the second cycle it 

increases by 87.10%. 

Key Word: Cooperative Learning Model Make A Match Type, Learning Activities, Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mengetahui dan mendeskrisipkan: (1) Penggunaan model 

pembelajaran cooperative learning tipe Make A Match untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS kelas IV SD Negeri 5 Margototo Kec. Metro Kibang TP.2017/2018. (2) Penggunaan model 

pembelajaran cooperative learning tipe Make A Match untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS Kelas IV SD Negeri 5 Margototo TP. 2017/2018. Tempat penelitian di SD Negeri 5 

Margototo Tahun Pelajaran 2017/2018. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV. Berdasarkan hasil analisis 

data dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Pembelajaran dengan metode Make A 

Match dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas kelas IV SD Negeri 5 Margototo Semester Ganjil Tahun 

Pelajaran 2017/2018. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan rata-rata persentase aktivitas siswa dari 78,15% pada 

siklus I dan pada siklus II meningkat sebesar 10,69% atau menjadi 85,84%. (2) Pembelajaran menggunakan 

metode Make A Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas kelas IV SD Negeri 5 Margototo Metro 

Kibang Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018.  Hal ini dapat dilihat dari peningkatan persentase hasil 

belajar siswa dari siklus I persentase hasil belajar sebesar 70,97%, dan pada siklus II meningkat sebesar 87,10%. 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Make A Match, Aktivitas Belajar, Hasil Belajar 
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Latar Belakang Masalah 

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan tugas besar dan memerlukan waktu 

yang panjang. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia tiada lain harus melalui proses pendidikan 

yang baik dan terarah. Pendidikan menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh negara Indonesia. 

Oleh karena itu, pemerintah selalu berusaha meninjau dan meningkatkan mutu pendidikan yang ada. 

Pemerintah terus berusaha melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan terhadap sistem 

pendidikan. Perubahan-perubahan dan perbaikan tersebut dilakukan agar tercapainya tujuan 

pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.  

 

Peran tenaga pendidik dalam perkembangan dibidang pendidikan  memegang peranan penting dalam 

usaha mencerdaskan bangsa. Oleh sebab itu, perangkat program pengajaran dituntut secara mutlak 

untuk menunjang tercapainya tujuan. Guru tidak dibenarkan mengajar dengan kemalasan. Anak didik 

pun diwajibkan mempunyai kreativitas yang tinggi dalam belajar, bukan selalu menanti perintah guru. 

Kedua unsur manusiawi ini juga beraktivitas tidak lain karena ingin mencapai tujuan secara efektif 

dan efisien. Proses pembelajaran akan lebih efektif apabila siswa aktif dalam proses pembelajaran. 

Proses belajar siswa dapat melibatkan aspek kognitif, afektif dan psikomotor.  Pada belajar kognitif, 

proses dari pembelajaran menghasilkan perubahan dalam aspek kemampuan berfikir, pada belajar 

afektif menghasilkan perubahan dalam aspek sikap dan nilai yang diharapkan dapat dikuasai oleh 

siswa dan belajar psikomotor memberikan hasil belajar berupa keterampilan. 

 

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SD Negeri 5 Margototo. 

Salah satunya adalah penyediaan buku-buku IPS yang menunjang terlaksananya kegiatan 

pembelajaran. Diharapkan dengan dilengkapinya pengadaan buku-buku IPS, hasil belajar IPS siswa 

dapat meningkat sehingga menghasilkan perubahan tingkah laku yang menunjukkan tingkat 

penguasaan dalam pengetahuan, pemahaman dan aplikasinya. Hasil belajar merupakan hal yang 

sangat penting karena digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami dan menguasai 

materi yang telah dipelajari. 

 

Berdasarkan pengalaman, guru telah menerapkan metode diskusi. Siswa dibagi dalam beberapa 

kelompok. Guru menjelaskan sekilas tentang materi yang hendak didiskusikan. Namun, pada saat 

proses pembelajaran berlangsung  terdapat siswa yang mengobrol dengan temannya dan menggambar. 

Sehingga penerapan metode diskusi tersebut belum dapat melibatkan siswa secara aktif dalam 

pembelajaran dan belum mempengaruhi hasil belajar siswa pada pelajaran IPS.  

 

Hasil pra survei pada dokumen guru kelas IV menunjukkan bahwa hasil belajar siswa masih rendah, 

masih terdapat siswa yang belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditetapkan oleh 

guru yaitu 70.  Berikut disajikan tabel distribusi nilai ulangan harian siswa kelas IV tahun 2017. 

 

Tabel Data Nilai Ulangan Harian IPS Semester Ganjil Kelas IV SD   Negeri 5 Margototo 

  

No Nilai Hasil Belajar Kategori Jumlah 

Siswa 

Prosentase 

1. 

2. 

> 70 

< 70 

Tuntas  Belajar 

Belum Tuntas Belajar  

9 

22 

29 

71 

Jumlah 31 100% 

Sumber: Dokumentasi Nilai Ulangan Harian IPS Semester Ganjil Kelas IV SD Negeri 5 

Margototo  
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa siswa yang nilainya mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) hanya 29% siswa yang memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 70. Sedangkan 

sisanya 71% siswa memperoleh nilai di bawah KKM. Perolehan hasil belajar tersebut belum 

memenuhi target yang telah ditetapkan, karena siswa yang belum tuntas lebih banyak dibandingkan 

siswa yang tuntas. Hasil pra survei tersebut diperoleh informasi bahwa pada saat proses pembelajaran 

berlangsung, kondisi siswa sangat pasif. Siswa hanya mendengarkan guru berbicara, kadang-kadang 

apabila guru melontarkan pertanyaan kepada beberapa siswa dan siswa tersebut tidak dapat menjawab 

pertanyaan guru. Selain itu, rendahnya hasil belajar siswa disebabkan karena siswa kurang maksimal 

dalam memahami materi pembelajaran sehingga sebagian besar siswa tidak dapat mengerjakan latihan 

yang diberikan, sementara mereka tidak berusaha untuk membaca buku untuk mengerjakan latihan 

tersebut atau bertanya kepada temannya yang dapat mengerjakan.  

 

Berdasarkan permasalahan tersebut, guru sebagai salah satu sumber belajar berkewajiban 

menyediakan lingkungan belajar yang kreatif bagi kegiatan belajar anak didik di kelas. Salah satu 

kegiatan yang harus guru lakukan adalah menentukan metode pembelajaran yang tepat untuk 

mencapai tujuan pengajaran yang sesuai dengan kondisi yang ada di SD Negeri 5 Margototo. Proses 

pembelajaran yang terjadi di dalam kelas sebaiknya tidak hanya didominasi oleh guru saja, akan tetapi 

siswa yang harus lebih aktif karena memang siswa yang belajar bukan guru, sehingga siswa tidak lagi 

sebagai obyek belajar akan tetapi sebagi subyek belajar. Jadi, jelaslah bahwa memang siswa yang 

harus berperan aktif dalam proses pembelajaran untuk mendapatkan dan mengembangkan 

pengetahuan itu, sementara peran guru bukan sebagai satu-satunya sumber belajar akan tetapi sebagai 

mediator dan fasilitator dalam rangka membantu optimalisasi belajar siswa. 

 

Salah satu  model yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar IPS adalah dengan model 

pembelajaran tipe Make A Match. Model Make A Match adalah model  cooperative learning di mana 

siswa sebagai pusat pembelajaran dan guru sebagai fasiltator. Salah satu model ini adalah siswa 

mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang 

menyenangkan. Tipe ini dapat digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia 

anak didik. 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena 

siswa dituntut untuk berpartisipasi aktif menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan atau 

materi secara runtut dengan cara memasangkan antara pertanyaan dengan kunci jawaban. Dengan 

demikian, materi dapat dipahami siswa dengan baik yang akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka identifikasi masalah dalam 

penulisan ini adalah: Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Hal ini terlihat dari hasil 

belajar IPS yang menunjukkan hanya 9 dari 31 siswa yang tuntas mencapai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal). Aktivitas siswa kelas IV SD Negeri 5 Margototo masih rendah. Hal ini terlihat 

dari masih banyak siswa yang tidak memperhatikan guru, bermain dengan temannya, melamun dan 

menggambar ketika guru menjelaskan materi. Guru belum mengembangkan metode pembelajaran 

secara tepat dalam kegiatan belajar mengajar. 

 

Batasan Masalah 

Permasalahan pada penelitian ini akan dibatasi pada aktivitas dan hasil belajar menggunakan model 

pembelajaran cooperative learning tipe Make A Match. Agar penelitian ini terarah dan kesimpulan 

yang ditarik lebih akurat, maka penelitian ini difokuskan terhadap persoalan penggunaan model 
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pembelajaran cooperative learning tipe Make A Match dalam upaya meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa. 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran cooperative learning tipe Make A Match dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

kelas IV SD Negeri 5 Margototo TP. 2017/2018?  Apakah  pembelajaran  dengan menggunakan 

model pembelajaran cooperative learning tipe Make A Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas IV  SD Negeri 5 Margototo  TP. 2017/2018? 

 

Tujuan Penulisan  

Penulisan tindakan kelas ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya guru dalam meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa Kelas IV SD Negeri 5 Margototo  pada mata pelajaran IPS melalui 

model pembelajaran cooperative learning tipe Make A Match. Secara khusus dari tujuan dapat dirinci 

sebagai berikut: Mendeskripsikan penggunaan model pembelajaran cooperative learning tipe Make A 

Match untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pembelajaran IPS kelas IV SD Negeri 5 Margototo  

TP. 2017/2018. Mendeskripsikan penggunaan model pembelajaran cooperative learning tipe Make A 

Match untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS Kelas IV SD Negeri 5 

Margototo  TP. 2017/2018.  

 

Kajian Pustaka 

Belajar merupakan suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dari 

tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, dari tidak terampil menjadi 

terampil melakukan sesuatu.  Belajar tidak hanya sekedar memetakan pengetahuan atau informasi 

yang disampaikan.  Namun bagaimana melibatkan individu secara aktif membuat atau pun merevisi 

hasil belajar yang diterimanya menjadi suatu pengalamaan yang bermanfaat bagi pribadinya. Menurut 

Gulo (2010:8) menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri 

seseorang yang mengubah tingkah laku dalam berfikir, bersikap, dan berbuat. Senada dengan 

pendapat tersebut, Ahmadi dan Supriyono (2013:128) mengutarakan bahwa belajar adalah suatu 

proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan.  

 

Senada dengan pendapat di atas, Belajar merupakan proses merubah perilaku, Gagne dalam Djamarah 

(2010:30) memberikan dua definisi tentang belajar, yaitu: 1) belajar adalah suatu proses untuk 

memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampillan, kebiasaan, dan tingkah laku; 2) belajar 

adalah pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari instruksi. Dalam proses belajar terdapat 

dua fenomena yang berlaku yaitu: 1) keterampilan intelektual yang meningkat sejalan dengan 

meningkatnya umur dan latihan yang didapat individu; 2) belajar akan lebih cepat apabila strategi 

kognitif dapat dipakai dalam memecahkan masalah secara efisien. Hal ini berarti bahwa peningkatan 

kualitas dan kuantitas belajar seseorang akan sejalan dengan peningkatan umur dan latihan dari setiap 

individu serta pemahaman kognitif yang dimiliki oleh siswa dalam memecahkan suatu masalah. 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu 

proses usaha sadar yang dilakukan untuk memperoleh perubahan dan perubahan tersebut ditampakkan 

dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan pengetahuan, sikap, 

kebiasaan, pemahaman, ketrampilan, daya pikir, dan lain-lain. 
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Aktivitas siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan 

siswa untuk belajar. Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama proses 

belajar mengajar. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses 

belajar seperti bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas-tugas, dapat menjawab pertanyaan 

guru dan bisa bekerjasama dengan siswa lain, serta tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 

 

Menurut Sriyono dalam Yasa (2010:1) menyatakan bahwa aktivitas adalah segala kegiatan yang 

dilaksanakan baik secara jasmani atau rohani. Aktivitas siswa selama proses belajar mengajar 

merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk belajar. Aktivitas siswa merupakan 

kegiatan atau perilaku yang terjadi selama proses belajar mengajar. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud 

adalah kegiatan yang mengarah pada proses belajar seperti bertanya, mengajukan pendapat, 

mengerjakan tugas-tugas, dapat menjawab pertanyaan guru dan bisa bekerjasama dengan siswa lain, 

serta tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 

 

Model pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan suatu model pembelajaran yang 

mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Setiap siswa yang ada dalam kelompok mempunyai 

tingkat kemampuan yang berbeda-beda (tinggi, sedang, rendah). Model pembelajaran kooperatif 

mengutamakan kerja sama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan 

keterampilan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Model Cooperative Learning menurut 

Rofiq (2011:3) Cooperative Learning adalah kegiatan belajar mengajar secara kelompok-kelompok 

kecil, siswa belajar dan bekerjasama untuk sampai pada pengalaman belajar yang optimal, baik 

pengalaman individu maupun kelompok. Sedangkan Belajar membutuhkan keterlibatan mental dan 

tindakan sekaligus. Pada saat kegiatan itu aktif, siswa melakukan sebagian besar pekerjaan belajar. 

Siswa mempelajari gagasan-gagasan, memecahkan berbagai masalah dan menerapkan apa yang 

mereka pelajari. Penggunaan model Cooperative Learning mampu menciptakan pembelajaran lebih 

efektif dan berjalan sesuai dengan fitrah peserta didik sebagai mahluk sosial yaitu makhluk yang tidak 

bisa berdiri sendiri, namun selalu membutuhkan kerjasama dengan orang lain untuk mempelajari 

gagasan, memecahkan masalah dan menerapkan apa yang mereka pelajari. Belajar kooperatif tidak 

hanya bertujuan menanamkan siswa terhadap materi yang akan dipelajari namun lebih menekankan 

pada melatih siswa untuk mempunyai kemampuan sosial, yaitu kemampuan untuk saling 

bekerjasama, berkelompok dan bertanggung jawab terhadap sesama teman kelompok untuk mencapai 

tujuan umum kelompok. 

 

Pada dasarnya manusia mempunyai perbedaan, dengan perbedaan itu manusia saling asah, asih, asuh 

(saling mencerdaskan). Pada pembelajaran kooperatif diharapkan saling menciptakan interaksi yang 

asah, asih, asuh sehingga tercipta masyarakat belajar (learning community). Siswa tidak hanya terpaku 

belajar pada guru, tetapi dengan sesama siswa juga. Pembelajaran kooperatif menurut Lie (2014:54) 

adalah pembelajaran yang secara sadar dan sengaja mengembangkan interaksi yang saling asuh untuk 

menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permusuhan, sebagai 

latihan hidup di masyarakat. 

 

Model pembelajaran mencari pasangan (Make A Match) termasuk ke dalam model cooperative 

learning. Pembelajaran cooperative merupakan konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja 

kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan guru (Suprijono, 

2012:54). Teori Vygotsky, model pembelajaran cooperative menekankan belajar sebagai proses 

dialog interaktif dan pembelajaran berbasis sosial. Dengan kata lain model ini memiliki arti penting 

belajar kelompok. Suprijono (2012:56) mendefinisikan kelompok sebagai ‘a collection of individuals 

who have some characterictic in common or who are pursuing a common goal.two or more persons 
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who interact in any way constitute a group. It is not necessary, however, for the members of a group 

to interact directly or in face to face manner’. 

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa kelompok itu dapat terdiri dari dua orang 

saja, tetapi juga dapat terdiri dari banyak orang. Anggota kelompok juga tidak harus berinteraksi 

secara langsung yaitu face to face. Model pembelajaran Make A Match adalah sistem pembelajaran 

yang mengutamakan penanaman kemampuan sosial terutama kemampuan bekerja sama, kemampuan 

berinteraksi disamping kemampuan berpikir cepat melalui permainan mencari pasangan dengan 

dibantu kartu (Wahab, 2009:59).  Model pembelajaran Make A Match atau mencari pasangan 

merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan kepada siswa. Penerapan metode ini dimulai 

dari teknik yaitu siswa disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban/soal sebelum batas 

waktunya, siswa yang dapat mencocokkan kartunya diberi poin. Teknik belajar mengajar mencari 

pasangan (Make A Match) yang dikembangkan oleh Sugiyanto (2010:49), mengemukakan bahwa 

salah satu keunggulan teknik ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu 

konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Teknik ini dapat digunakan dalam semua mata 

pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik. 

 

Guru menerapkan model pembelajaran mencari pasangan (Make A Match) untuk meningkatkan 

partisipasi dan keaktifan siswa dalam kelas. Model ini merupakan salah satu alternatif yang dapat 

diterapkan pada siswa. Penerapan model ini dimulai dari siswa mencari pasangan kartu merupakan 

jawaban atau soal sebelum batas waktunya, dan siswa yang telah menemukan pasangannya atau dapat 

mencocokkan kartunya diberikan poin. Menurut Lie (2014:55) mengemukakan bahwa pembelajaran 

menggunakan kartu ini dapat melatih ketelitian, kecermatan dan ketepatan serta kecepatan siswa 

diminta untuk mencari pasangan kartu merupakan jawaban/soal sebelum batas waktunya. Sebelum 

permainan ini dimulai guru menyampaikan tujuan pembelajaran, motivasi belajar, pokok bahasan, 

mengorganisasikan siswa, dan mengevaluasi hasil serta memberikan penghargaan. 

 

Pembelajaran kooperatif Make A Match diharapkan siswa mampu belajar dengan suasana yang 

menyenangkan dan rileks lebih mudah menguasai pemahaman konsep yang disampaikan guru, lebih 

aktif, teliti, tekun, giat, dan tanggungjawab serta berpikir cepat dan tepat. Dengan demikian, hasil 

belajar tidak hanya tergantung pada kemampuan awal saja tetapi juga tergantung pada aktivitas 

mental dan proses belajar yang dialami siswa. 

 

Setiap orang yang melakukan aktivitas termasuk kegiatan belajar selalu mengharapkan hasil yang 

baik. Hasil belajar merupakan hasil prestasi yang diraih atau dicapai peserta didik dari sebuah usaha 

setelah mengikuti proses belajar mengajar. Sebagai bukti hasil belajar diberikan dalam bentuk nilai 

atau angka yang diperoleh siswa setelah melakukan serangkaian proses belajar. Sehubungan dengan 

hasil belajar tersebut, Nasution dalam Daud (2012:250) mengemukakan bahwa hasil belajar 

merupakan indikator kualitas dan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya Ahmadi dalam 

Daud (2012:250) menegaskan bahwa hasil belajar yang dicapai murid dalam bidang studi tertentu 

menggunakan tes standar sebagai pengukuran keberhasilan belajar seseorang. Penilaian meliputi 

semua aspek belajar berupa suatu program untuk menentukan arti atau faedah suatu pengalaman.  

 

Hasil belajar dalam pengertian secara luas menunjukkan tingkat kematangan sekaligus penguasaan 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik, sedangkan dalam arti sempit hasil belajar adalah 

nilai-nilai yang berhasil dicapai siswa. Sebagaimana pendapat Bloom dkk dalam dalam Herry 

(2012:10.23) menjabarkan bahwa perubahan-perubahan perilaku merupakan hasil belajar yang 

mencakup ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik.  



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7  │   No.2 │    FEBRUARI 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         64 

  

Hasil belajar ranah kognitif mengacu pada hasil belajar yang berkenaan dengan pengembangan 

kemampuan otak dan penalaran siswa. Menurut Bloom, domain kognitif ini memiliki enam tingkatan, 

yaitu ingatan, pemahaman, penerapan dan analisis.  

 

Hasil belajar ranah afektif mengacu pada sikap dan nilai yang diharapkan dikuasai siswa setelah 

mengikuti pembelajaran. Menurut Bloom, dkk. mengemukakan bahwa ada lima tingkatan hasil 

belajar afektif, diantaranya Menerima (mengacu pada kepekaan individu dalam menerima rangsangan 

atau stimulus dari luar), Menanggapi (mengacu pada reaksi indovidu terhadap rangsangan atau 

stimulus dari luar), Menghargai (mengacu pada kesediaan individu menerima nilai dan kesepakatan 

terhadap nilai tersebut), Mengatur diri (mengacu pada kemampuan membentuk atau 

mengorganisasikan bermacam-macam nilai serta menciptakan sistem nilai yang baik), Menjadikan 

Pola Hidup (mengacu pada sikap dalam menerima sistem nilai dan menjadikannya sebagai pola 

kepribadian dan tingkah laku).     

 

Hasil belajar ranah psikomotorik mengacu pada kemampuan bertindak. Hasil belajar psikomotorik 

terdiri atas lima tingkatan, Persepsi (mengacu pada kemampuan individu dalam menggunakan 

indranya, memilih isyarat dan menerjemakan isyarat tersebut ke dalam bentuk gerakan), Kesiapan 

(meliputi kesiapan mental, fisik dan emosional), Gerakan Terbimbing (mengacu pada kemampuan 

individu melakukan gerakan sesuai prosedur atau mengikuti petunjuk instruktur atau pelatih), 

Bertindak Secara Mekanis (mengacu pada kemampuan individu melakukan tindakan yang seolah-olah 

sudah otomatis), Gerakan Kompleks (tingkatan ini menuntut kreativitas siswa dalma bertindak).   

 

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan hasil prestasi yang dapat 

dicapai siswa melalui kegiatan proses belajar yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang 

menunjukkan tingkat kematangan dalam penguasaan kemampuan kognitif (pengetahuan, intelektual); 

afektif (sikap), serta psikomotor (keterampilan). 

 

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat berasal dari dalam diri siswa maupun dari luar diri 

siswa, yang disebut dengan faktor internal dan faktor eksternal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Slameto dalam Daud (2012:251), ada dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu: faktor 

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

meliputi: (1) faktor fisik, yakni faktor yang bersumber dari kondisi fisik anak meliputi: kesehatan 

jasmani anak, susunan syaraf yang baik, pendengaran yang baik dan sebagainya. (2) faktor psikis 

yaitu faktor bersumber dari kondisi kejiwaan anak, meliputi inteligeni, perhatian, minat, bakat, 

konsentrasi, motivasi, dan sebagainya. Faktor yang berasal dari luar diri siswa atau eksternal, yaitu: 

(1) fasilitas belajar mencukupi seperti buku-buku pelajaran, alat tulis menulis dan sarana lain yang 

mendukung proses belajar mengajar, (2) waktu belajar, keteraturan dan kedisiplinan dalam belajar.  

 

Hasil belajar merupakan sesuatu yang dicapai atau diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan proses 

belajar mengajar berdasarkan kriteria tertentu dalam pengukuran pencapaian tujuan pembelajaran 

untuk melihat tingkat keberhasilan penguasaan materi yang telah disampaikan. Hasil belajar ini 

dinyatakan dalam rumusan tujuan. Oleh karena itu, setiap mata pelajaran/bidang studi menuntut hasil 

belajar yang berbeda dari mata pelajaran/bidang studi yang lain maka banyak para ahli yang 

mengemukakan jenis-jenis hasil belajar. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan 

informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan belajarnya 

melalui kegiatan belajar, selanjutnya dari informasi tersebut, guru dapat menyusun dan membina 

kegiatan-kegiatan siswa lebih lanjut, baik untuk keseluruhan kelas maupun individu. 
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Hipotesis 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah: Penerapan model pembelajaran cooperative learning 

tipe Make A Match dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPS kelas IV SD 

Negeri 1 Sindang Sari  TP. 2017/2018. Penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe 

Make A Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS Kelas IV SD Negeri 1 

Sindang Sari  TP. 2017/2018. 

 

Metodologi Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK), yaitu dengan berusaha mengkaji, merefleksi secara 

kritis dan kolaboratif suatu rencana pembelajaran terhadap kinerja guru serta interaksi antara siswa 

dengan siswa, dan siswa dengan guru. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 5 Margototo pada 

siswa kelas IV semester ganjil dengan jumlah 31 siswa pada tahun pelajaran 2017/2018. Penelitian 

dilaksanakan selama dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 3 kali pertemuan. Pelaksanaan PTK 

dilakukan pada bulan Februari 2018.  

 

Indikator tujuan memudahkan peneliti melihat ketercapaian tujuan tiap siklus dalam menunjang 

pencapaian tujuan akhirnya, yaitu peningkatan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa. PTK 

merupakan penelitian yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran keseharian, maka lama tindakan 

disesuaikan dengan alokasi waktu yang telah direncanakan dalam jadwal kegiatan di SD Negeri 5 

Margototo untuk mencapai tujuan pembelajaran per Kompetensi Dasar. Setiap satu pertemuan 

memiliki alokasikan waktu 2 x 35 menit. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV semester genab 5 

Margototo  Tahun Pelajaran 2017/2018. Jumlah siswa adalah 31 siswa.  

 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan melalui refleksi diri, yakni suatu proses guru 

mengumpulkan data dari pelaksanaan mengajarnya, guru mencoba mengingat dan membaca kembali 

catatan mengajarnya tentang apa yang dikerjakan dan apa dampaknya. Selanjutnya guru menganalisis 

masalah yang terjadi, sehingga dapat menemukan kekurangan dan dapat mengatasi kekurangan serta 

mampu meningkatkan proses pembelajaran berikutnya. 

 

Penelitian tindakan kelas ini mengunakan pendekatan siklus. Setiap siklus terdiri atas 3 kali 

pertemuan (6 x 35 menit), yaitu 2 kali pertemuan (4 x 35 menit) untuk tatap muka dan 1 kali 

pertemuan (2 x 35 menit) untuk evaluasi hasil belajar. Perubahan tindakan dilakukan pada setiap 

siklus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Apabila pada siklus pertama tidak terdapat perubahan 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai maka akan diperbaikin di siklus selanjutnya.  

 

Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian sebagaimana dirumuskan dalam kisi-kisi instrumen sebelumnya adalah tes hasil 

belajar formatif berbentuk pilihan ganda untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran pada  KD. 

Daftar cek atau lembar pengamatan digunakan untuk menilai proses pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran tipe Make A Match.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV Semester Ganjil SD Negeri 5 Margototo 

tahun pelajaran 2017/2018. Peneliti merancang pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran cooperative learning tipe Make A Match. Penerapan metode ini dimulai dari teknik 

yaitu siswa diminta untuk mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban/soal sebelum batas 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7  │   No.2 │    FEBRUARI 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         66 

  

waktunya, siswa yang dapat mencocokkan kartunya diberi poin. Teknik belajar mengajar mencari 

pasangan (Make A Match) yang dikembangkan oleh Sugiyanto (2010:49), mengemukakan bahwa 

salah satu keunggulan teknik ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu 

konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. 

 

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan model pembelajaran Make A Match dapat 

meningkatkan aktivtas siswa kelas IV di SD Negeri 5 Margototo. Menurut Curran dalam Sugiyanto 

(2010:49) salah satu keunggulan teknik belajar mengajar mencari pasangan (Make A Match) adalah 

siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasanan yang 

menyenangkan. Pembelajaran kooperatif Make A Match diharapkan siswa mampu belajar dengan 

suasana yang menyenangkan dan rileks lebih mudah menguasai pemahaman konsep yang 

disampaikan guru, lebih aktif, teliti, tekun, giat, dan tanggungjawab serta berpikir cepat dan tepat. 

Dengan demikian, hasil belajar tidak hanya tergantung pada kemampuan awal saja tetapi juga 

tergantung pada aktivitas mental dan proses belajar yang dialami siswa. 

 

Menurut Tarmizi (2009:90) pembelajaran kooperatif mencari pasangan (Make A Match) memiliki 

keunggulan sebagai berikut: Suasana kegembiraan akan tumbuh dalam proses pembelajaran.  

Kerjasama antar sesama siswa terwujud dengan dinamis. Munculnya dinamika gotong royong  yang 

merata di seluruh siswa. Mampu menciptakan suasana belajar aktif dan menyenangkan. Materi 

pembelajaran yang disampaikan lebih menarik perhatian siswa 

 

Peningkatan aktivitas siswa yang meliputi aktif mencari pasangan, aktif dalam mencocokan kartu, 

aktif berdiskusi dengan teman untuk memperoleh soal/jawaban dari kartu yang dipegang, dapat 

mencocokkan kartu dengan benar dan tepat waktu, aktif bertanya dalam kegiatan diskusi, aktif 

menjawab pertanyaan dalam kegiatan diskusi dalam pembelajaran IPS dengan menerapkan model 

pembelajaran Make A Match dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel Perubahan Aktivitas Belajar Siswa berdasarkan Indikator yang Diamati pada Siklus I 

dan Siklus II 

No. Aktivitas Siswa Siklus Persentase  

1. Aktif mencari pasangan 
I 74,91 

II 88,53 

2 Aktif dalam mencocokkan kartu 
I 75,27 

II 87,81 

3. 

Aktif berdiskusi dengan teman untuk 

memperoleh soal/jawaban dari kartu yang 

dipegang 

I 79,57 

II 89,96 

4. 
Dapat mencocokkan kartu dengan benar dan 

tepat waktu 

I 76,34 

II 88,89 

5. Aktif bertanya dalam kegiatan diskusi 
I 73,48 

II 79,57 

6. 
Aktif menjawab pertanyaan dalam kegiatan 

diskusi 

I 71,33 

II 80,29 
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Gambar Diagram Batang Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran 

 

Tabel Aktivitas Siswa yang Aktif Selama Proses Pembelajaran 

 

Aktivitas Siswa 

Siklus I Siklus II 

75,15% 85,84% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Diagram Batang Aktivitas Siswa yang Aktif dalam Pembelajaran 

 

Tabel menunjukkan bahwa persentase rata-rata aktivitas siswa dalam setiap aktivitas mengalami 

peningkatan aktivitas dari siklus I sampai siklus II. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran IPS 

dengan menggunakan model pembelajaran Make A Match dapat melibatkan siswa secara aktif untuk 

mengikuti proses pembelajaran. 
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Siswa akan belajar dengan baik apabila siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Aktivitas siswa 

dalam belajar akan memberika manfaat bagi siswa. Hal ini seperti yang dikemukan oleh Djamarah 

(2010:67) bahwa belajar sambil melakukan aktivitas lebih banyak mendatangkan hasil bagi anak 

didik, sebab kesan yang didapat oleh anak didik lebih tahan lama tersimpan dalam benak anak didik. 

Sedangkan menurut Bell-Gredler dalam Fotana (2001: 58) belajar adalah proses yang dilakukan oleh 

manusia untuk mendapatkan aneka ragam competencies (kemampuan), skills (keterampilan), and 

attitudes (sikap). 

 

Adanya keterampilan sosial yang meningkat diharapkan akan merubah cara belajar siswa agar lebih 

aktif terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga siswa lebih mudah menguasai atau menyerap 

materi-materi yang diajarkan oleh guru disekolah. 

 

Keberhasilan proses pembelajaran juga tidak terlepas dari peran seorang guru dalam proses 

pembelajaran. Penggunaan model pembelajaran Make A Match dalam pembelajaran IPS, guru dituntut 

untuk dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, model 

pembelajaran Make A Match menuntut peran guru untuk meningkatkan kemampuannya dalam 

merencanakan dan mengelola pembelajaran. Peran aktif guru dalam mengupayakan aktivitas siswa 

sangat diperlukan, selain ada kemauan atau motivasi siswa itu sendiri untuk belajar secara sadar 

melakukan apa yang telah direncanakan guru. Berikut data perunahan hasil tes siklus I dan siklus 2. 

 

Tabel Perubahan Hasil Tes 

 

SIKLUS NILAI 

TERTINGGI 

NILAI RATA-

RATA 

NILAI 

TERENDAH 

I 90 75,32 60 

II 90 80,00 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Diagram Batang Perubahan Nilai Hasil Belajar Siswa 

 

Gambar tersebut menunjukkan perubahan hasil belajar dari siklus I sampai siklus II. Grafik warna 

biru menunjukkan nilai hasil belajar terendah, grafik warna merah menunjukkan nilai tertinggi siswa, 

sedangkan grafik warna hijau menunjukkan nilai hasil belajar rata-rata siswa. Berdasarkan perubahan 
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hasil tes tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar setelah diterapkan model 

pembelajaran Make A Match. Dengan demikian terjadi peningkatan hasil belajar siswa yang nilainya 

pada kategori tuntas dari siklus I dan siklus II, sehingga hasil belajar pada siklus II lebih baik dari 

siklus I dan sudah mencapai peresentase yang diinginkan. 

 

Tabel Persentase Ketuntasan Hasil Belajar 

 

SIKLUS PERSENTASE KETUNTASAN HASIL 

BELAJAR 

I 70,97 

II 87,10 

 

Gambar  Diagram Batang Ketuntasan Hasil Belajar Klasikal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di atas memperkuat pendapat para ahli bahwa penggunaan belajar kooperatif dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan prestasi peserta didik, memfasilitasi pengelolaan kelas dan materi 

pelajaran, serta meningkatkan harga diri peserta didik. Menurut Ibrahim dkk (2010:11) bahwa proses 

demokrasi dan peran aktif merupakan ciri khas dari lingkungan pembelajaran cooperative. 

 

Keterbatasan Penulisan 

Keterbatasan PTK ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu: membutuhkan persiapan yang lama untuk 

menyusun RPP beserta perangkat penilainnya; Keterbatasan waktu, karena terpaku dengan jadwal 

keseharian yang telah ada. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

Hasil analisis data dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pembelajaran dengan 

metode Make A Match dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas IV SD Negeri 5 Margototo Semester 

Genab Tahun Pelajaran 2017/2018. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan rata-rata persentase aktivitas 

siswa dari 78,15% pada siklus I dan pada siklus II meningkat sebesar 10,69% atau menjadi 85,84%.  

Pembelajaran menggunakan metode Make A Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV 

SD Negeri 5 Margototo  Semester Genab Tahun Pelajaran 2017/2018.  Hal ini dapat dilihat dari 
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peningkatan persentase hasil belajar siswa dari siklus I persentase hasil belajar sebesar 70,97%, dan 

pada siklus II meningkat sebesar 87,10%.  

 

Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: Bagi 

Guru. Selama proses pembelajaran sebaiknya guru mampu menciptakan suasana belajar yang 

membuat peserta didik aktif antara lain dengan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi 

sesuai dengan situasi dan kondisi siswa, agar pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan, 

sehingga dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran Make 

A Match merupakan model yang tepat untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa apabila dilakukan 

sesuai dengan langkah-langkah yang tepat. Bagi Peserta Didik, selama pelaksanaan pembelajaran 

hendaknya bersungguh-sungguh dalam melakukan setiap aktivitas dengan baik agar hasil yang 

diperoleh pun juga baik.   
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ABSTRACT 

The purpose of this research is that teachers can apply the Daily Learning Implementation Plan (RPPH) so that 

the 2013 curriculum targets can be realized properly. The research was carried out in 5 TK assisted by 

Tanjungkarang District, Bandar Lampung City Center and was attended by 20 teachers. The research model 

used is School Action Research. The results obtained from the first cycle, namely the session of providing 

material and training sessions for planning are sufficient as many as 4 people or 20.00%, and the ability in 

each aspect of the RPPH obtained 2 aspects (29.00%) got a good score and 6 components (71.00 %) got enough 

score. The results obtained from cycle II, namely the third session of deepening the material and the fourth 

session of giving assignments and evaluations showed that the participants who achieved good results were 20 

people or 100%, and the ability in each aspect of the RPPH obtained 6 aspects (85.44%) scored Good and 1 

aspect (14.56%) got a sufficient score. From the results of the study, it was concluded that through academic 

supervision and assistance carried out by the Kindergarten Supervisor, it was possible to improve the ability of 

teachers and the fostered kindergarten in preparing the Daily Learning Implementation Plan (RPPH). 

Key Word: Daily Learning Implementation Plan, Academic Supervision, Mentoring 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah agar para guru dapat mengaplikasikan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian 

(RPPH) sehingga sasaran kurikulum 2013 dapat terealisasikan dengan baik. Penelitian dilaksanakan di 5 TK 

binaan Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung dan diikuti sebanyak 20 guru. Model penelitian 

yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Sekolah. Hasil yang diperoleh dari siklus satu yaitu sesi pemberian 

materi dan sesi latihan penyusunan rencana cukup sebanyak 4 orang atau 20,00%, dan kemampuan dalam setiap 

aspek RPPH diperoleh 2 aspek (29,00%) mendapat nilai Baik dan 6 komponen (71,00%) mendapat nilai cukup. 

Hasil yang diperoleh dari siklus II yaitu sesi ketiga pendalaman materi dan sesi keempat pemberian tugas dan 

evaluasi menunjukkan bahwa peserta yang mencapai hasil baik sebanyak 20 orang atau 100%, dan kemampuan 

dalam setiap aspek RPPH diperoleh 6 aspek (85,44%) mendapat nilai Baik dan 1 aspek (14,56%) mendapat nilai 

cukup. Dari hasil Penelitian disimpulkan bahwa melalui supervisi akademik dan pendampingan yang dilakukan 

oleh Pengawas TK dapat meningkatkan kemampuan guru dan pada TK binaan dalam menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) 

Kata Kunci: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian, Supervisi Akademik, Pendampingan 
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Latar Belakang Masalah 

Sebagai suatu sistem sekolah harus meningkatkan mutu pembelajarannya, agar anak didik dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan. Mutu Pembelajaran sangat ditentukan oleh guru beserta sarana 

pendukungnya. Untuk itu agar kualitas pembelajaran bermutu maka mutu guru juga harus 

ditingkatkan. Salah satu cara meningkatkan mutu pembelajaran, guru haru harus ditingkatkan 

profesionalismenya (Hariyanti, 2010). Dengan meningkatkan profesionalisme guru, maka kinerja 

guru juga dapat ditingkatkan. Profesionalisme diartikan sebagai kemampuan dan ketrampilan guru 

dalam merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil pembelajaran (Depdiknas, 

2007). Salah satu program yang dapat meningkatkan profesionalisme guru adalah supervisi akademik. 

Supervisi akademik adalah suatu kegiatan yang membantu guru untuk mengembangkan 

kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat dicapai 

(Glickman, 1981). Supervisi akademik merupakan serangkaian usaha pemberian bantuan kepada guru 

dalam bentuk layanan professional yang diberikan oleh supervisor guna meningkat kan proses dan 

hasil pembelajaran (Muslim, 2008). Melalui kegiatan Supervisi akademik diharapkan dapat 

memberikan bimbingan, arahan, motivasi, sehingga guru dapat meningkat motivasinya. Hasil 

akhirnya diharapkan guru memiliki kemampuan dalam meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. 

Supervisi akademik dapat dilakukan baik oleh Pengawas sekolah maupun oleh Kepala sekolah. 

 

Supervisi akademik tidak hanya dilakukan untuk Sekolah dasar sampai sekolah menengah, namun 

supervisi akademik juga perlu dilakukan pada level Pendidikan Anak Usia Dini. Karena itu untuk 

melihat sejauh mana pencapaian kinerja guru-guru TK/PAUD perlu dilakukan kegiatan supervisi 

akademik baik oleh Kepala TK maupun Pengawas TK/PAUD. 

 

Proses pengembangan kinerja guru terbentuk dan terjadi dalam kegiatan belajar mengajar di tempat 

mereka bekerja. Selain itu kinerja guru dipengaruhi oleh hasil pembinaan dan supervisi kepala 

sekolah dan pengawas sekolah. Pada  pelaksanaan Kurikulum 2013 menuntut kemampuan baru pada 

guru untuk dapat mengelola proses pembelajaran secara  efektif dan efisien.  Tingkat produktivitas 

sekolah dalam memberikan pelayanan-pelayanan secara efisien kepada pengguna ( peserta didik, 

masyarakat ) akan sangat tergantung pada kualitas gurunya yang terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran dan  keefektifan mereka dalam melaksanakan tanggung jawab individual dan kelompok. 

 

Menurut pendapat peneliti kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan sekolah dalam 

mengelola proses pembelajaran, dan lebih khusus lagi adalah proses pembelajaran yang terjadi di 

kelas, mempunyai andil dalam menentukan kualitas pendidikan konsekuensinya, adalah guru harus 

mempersiapkan (merencanakan ) segala sesuatu agar proses pembelajaran di kelas berjalan dengan 

efektif”. 

 

Hal ini berarti bahwa guru sebagai fasilitator yang mengelola proses pembelajaran di kelas 

mempunyai andil dalam menentukan kualitas pendidikan. Konsekuensinya adalah guru harus 

mempersiapkan (merencanakan) segala sesuatu agar proses pembelajaran di kelas berjalan dengan 

efektif. 

 

Perencanaan pembelajaran merupakan langkah yang sangat penting sebelum pelaksanaan 

pembelajaran. Perencanaan yang matang diperlukan supaya pelaksanaan pembelajaran  berjalan 

secara efektif. Perencanaan pembelajaran Perencanaan pembelajaran merupakan langkah yang sangat 

penting sebelum pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan yang matang diperlukan supaya pelaksanaan 

pembelajaran berjalan secara efektif. Perencanaan pembelajaran dituangkan ke dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH). RPPH memuat tingkat pencapaian perkembangan, 
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indikator yang akan dicapai, materi yang akan dipelajari, metode pembelajaran, langkah 

pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar serta penilaian. 

 

Guru harus mampu berperan sebagai desainer (perencana), implementor (pelaksana), dan evaluator 

(penilai) kegiatan pembelajaran. Guru merupakan faktor yang paling dominan karena di tangan 

gurulah keberhasilan pembelajaran dapat dicapai. Kualitas mengajar guru secara langsung maupun 

tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran pada umumnya. Seorang guru dikatakan 

profesional apabila  (1) serius melaksanakan tugas profesinya, (2) bangga   dengan  tugas  profesinya, 

( 3) selalu menjaga dan berupaya meningkatkan kompetensinya, (4) bekerja dengan  sungguh  tanpa  

harus  diawasi,  (5)  menjaga   nama  baik   profesinya, (6) bersyukur atas imbalan yang diperoleh dari 

profesinya. 

 

Dalam pengembangan proses pembelajaran dibutuhkan profesionalisme guru dalam penyusunan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) yang komprehensif. Kemampuan itulah yang 

dapat mengantarkan guru menjadi tenaga yang profesional. Guru yang profesional harus memiliki 5 

(lima) kompetensi yang salah satunya adalah kompetensi penyusunan perencanaan pembelajaran. 

Namun dalam kenyataannya masih banyak guru yang belum mampu menyusun RPPH sehingga hal 

ini secara otomatis berimbas pada kualitas output yang dihasilkan dalam proses pembelajaran. 

 

Masalah yang terjadi di lapangan masih ditemukan adanya guru yang belum melengkapi komponen 

tujuan pembelajaran dan penilaian, serta langkah-langkah kegiatan pembelajarannya masih dangkal.  

Pada  komponen  penilaian (penskoran) sebagian besar guru tidak lengkap membuatnya. Sedangkan 

pada komponen tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, dan sumber belajar sebagian 

besar guru sudah  membuatnya. Masalah yang lain yaitu sebagian besar guru belum mendapatkan 

pelatihan pengembangan RPPH. Selama ini guru-guru yang mengajar sedikit/jarang mendapatkan 

kesempatan untuk mengikuti berbagai Diklat Peningkatan Profesionalisme Guru. Hal ini 

menyebabkan banyak guru yang belum tahu dan memahami penyusunan/pembuatan RPPH secara 

baik/lengkap. Beberapa guru mengadopsi RPPH orang lain dan belum sesuai standard yang 

ditentukan dalam Kurikulum 2013, sehingga hal ini secara otomatis berimbas pada kualitas output 

yang dihasilkan dalam proses pembelajaran. Rata-rata capaian kinerja guru dalam menyusun RPPH 

sebesar 67.29 (Kriteria Kurang).  Hal ini  peneliti ketahui pada saat  mengadakan supervisi akademik 

(supervisi kunjungan kelas) ke sekolah binaan. Permasalahan tersebut berpengaruh besar terhadap 

pelaksanaan proses pembelajaran. 

 

Berdasarkan kondisi ideal dan kondisi nyata tersebut terdapat kesenjangan: Guru dituntut untuk 

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran harian tetapi dalam kenyataannya guru belum semua 

guru mampu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran harian tersebut. Untuk mampu menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaran harian, guru haruslah mendapatkan diklat secara keselurahan 

terlebih dahulu, tetapi dalam kenyataannya, diklat dari tim penyusun kurikulum belum menyeluruh 

Untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran harian, namun dalam kenyataannya belum semua 

TK memiliki buku panduan tersebut karena kalau ada pada kepala sekolahbelum di perbanyak 

 

Kemampuan kepala sekolah untuk melakukan pembimbingan langsung juga belum berani karena 

merasa belum memahami seutuhnya tentang bagaimana menyusun rencana Pelaksanaan pembelajaran 

sesuai kurikulum 2013 PAUD/TK Kepala Sekolah dan Guru TK/PAUD belum secara keseluruhan 

menerima pelatihan-pelatihan tentang kurikulum 2013. Pengawas TK/PAUD sangat menyadari 

dengan keadaan ini. Untuk mengatasi   hal tersebut, pengawas sekolah sesuai tanggung jawabnya 

memiliki peluang untuk mengatasi masalah ini dengan menggunakan kewenangannya, yakni 
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melakukan supervisi akademik  dan pendampingan. melalui supervisi akademik, seorang  pengawas 

memiliki guru dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang pada gilirannya akan 

berdampak pada peningkatan kualitas siswa. Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan yang 

membantu pendidik mengembangkan kemampuannya untuk mengelola proses pembelajaran sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kegiatan supervisi akademik dapat difokuskan pada pembinaan 

guru sesuai dengan kondisi sehingga pada gilirannya mereka dapat mengelola proses pembelajaran 

 

Melalui supervisi akademik, seorang pengawas dapat membantu guru untuk menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran harian. Seperti disebutkan di atas, akibat kurangnya diklat dan pengetahuan 

guru mengenai kurikulum 2013, guru tidak dapat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran harian 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Untuk itulah, pengawas memiliki peran untuk membimbing 

dan membina guru agar dapat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran harian yang pada 

gilirannya  Sasarannya adalah (1) agar setiap guru mempunyai kesadaran yang tinggi dalam 

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran harian, (2) guru dapat menerapkan dan mengaplikasikan 

materi dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran harian dalam proses pembelajaran. dapat 

diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Melalui supervisi akademik oleh pengawas sekolah 

diharapkan tujuan kurikulum 2013 khususnya dalam penyusunan pelaksanaan pembelajaran harian 

dapat tercapai 

 

Identifikasi dan Pembatasan Masalah  

Identifikasi masalah penelitian ini antara lain: 1) Belum semua guru memperoleh diklat secara 

langsung oleh tim penyusun Kurikulum; 2) Kompetensi guru menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran masih kegiatan harian iklim kerja yang kurang kompetitif, artinya guru terbiasa cukup 

dengan apa adanya. Hal ini karena kurangya kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik 

dan faktor kemampuan guru dalam memahami tugasnya. Pembatasan masalah penelitian ini yaitu 

meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran harian melalui 

supervisi akademik dan pendampingan di TK binaan. 

 

Rumusan Masalah  

Rumusan masalah penelitian ini yaitu Apakah melalui supervisi akademik dan bimbingan 

berkelanjutan dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran harian (RPPH) di TK binaan Kecamatan Tanjungkarang Pusat  Kota Bandar Lampung? 

 

Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini meningkatkan kemampuan guru TK binaan  dalam Menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) mengaplikasikan rencana kegiatan harian sehingga sasaran 

kurikulum tersebut dapat terealisasikan dengan baik melalui supervisi akademik dan  bimbingan 

berkelanjutan. 

 

Kajian Pustaka 

Depdiknas (2004: 4) kompetensi diartikan, ”sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar 

yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak” . “Secara sederhana kompetensi diartikan 

seperangkat kemampuan yang meliputi pengetahuan, sikap, nilai dan keterampilan yang harus 

dikuasai dan dimiliki seseorang dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab 

pekerjaan dan/atau jabatan yang disandangnya” (Nana Sudjana 2009:1). Nurhadi (2004:15) 

menyatakan, “kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang 

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

McAshan (dalam Nurhadi 2004:16) menyatakan,”kompetensi diartikan Sebagai pengetahuan, 
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keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai seseorang sebagai pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan yang dikuasai seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga dapat 

melakukan perilaku-perilaku koqnitif, afektif, dan psikomotor dengan sebaik-baiknya.” 

 

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

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

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

pekerjaan, sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan oleh lapangan. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan kompetensi adalah sebagai suatu kecakapan untuk 

melakukan sesuatu pekerjaan berkat pengetahuan, keterampilan ataupun keahlian yang dimiliki untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan. 

 

Undang-Undang Guru dan Dosan No.14 Tahun 2005 Pasal 8 menyatakan, ” guru wajib memiliki 

kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.” Dari rumusan di atas jelas disebutkan 

pemilikan kompetensi oleh setiap guru merupakan syarat yang mutlak harus dipenuhi oleh guru. 

Dengan demikian, kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru yang 

sebenarnya.  Selanjutnya Pasal 10 menyebutkan empat kompetensi yang harus dimiliki oleh  guru  

yakni  (1)  kompetensi   pedagogik, (2) kompetensi  kepribadian, (3) kompetensi sosial, dan (4) 

kompetensi profesional.  Kompetensi  tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan, 

keterampilan, maupun sikap profesional dalam menjalankan fungsi sebagai guru.  

 

Berdasarkan beberapa definisi  di atas dapat disimpulkan  standar Kompetensi guru adalah suatu 

pernyataan tentang kriteria yang dipersyaratkan, ditetapkan dalam bentuk  penguasaan perangkat 

kemampuan yang meliputi pengetahuan, sikap, nilai dan keterampilan bagi seorang tenaga 

kependidikan sehingga layak disebut kompeten. Standar kompetensi guru dipilah ke dalam tiga 

komponen  yang  kait- mengait,   yakni:  1)  pengelolaan  pembelajaran, 2)    pengembangan  profesi,  

dan   3) penguasaan akademik. Komponen pertama terdiri atas empat kompetensi, komponen kedua 

memiliki satu kompetensi, dan komponen ketiga memiliki dua kompetensi. Dengan demikian, ketiga 

komponen tersebut  secara   keseluruhan   meliputi   tujuh  kompetensi dasar, yaitu:  1)    penyusunan   

rencana pembelajaran,  2) pelaksanaan  interaksi belajar mengajar, 3) penilaian prestasi belajar peserta 

didik, 4) pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik,  5) pengembangan   

profesi,  6)   pemahaman  wawasan kependidikan,  dan    7) penguasaan bahan kajian akademik ( 

sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan). 

 

Abdurrahman Mas’ud (dalam Suparlan 2005:99) menyebutkan tiga kompetensi dasar yang   harus   

dimiliki  guru,  yakni:  (1) menguasai materi atau bahan  ajar,  (2) antusiasme, dan ( 3) penuh kasih 

sayang (loving) dalam mengajar dan mendidik. 

 

Depdiknas (2004: 4) tujuan  adanya Standar Kompetensi Guru adalah sebagai jaminan dikuasainya 

tingkat kompetensi minimal oleh guru sehingga yang bersangkutan dapat melakukan tugasnya secara 

profesional, dapat dibina secara efektif dan efisien serta dapat melayani pihak yang berkepentingan 

terhadap proses pembelajaran, dengan sebaik-baiknya sesuai bidang tugasnya. Adapun manfaat 

disusunnya standar kompetensi guru adalah sebagai acuan pelaksanaan uji kompetensi, 

penyelenggaraan diklat, dan pembinaan, maupun acuan bagi pihak yang berkepentingan terhadap 

kompetensi guru untuk melakukan evaluasi, pengembangan bahan ajar dan sebagainya bagi tenaga 

kependidikan. 
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Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus, Rencana Pelaksnaan Pembelajaran 

Mingguan(RPPM)  dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH). Silabus merupakan 

sebagian sub-sistem pembelajaran yang terdiri dari atau yang satu sama yang lain saling berhubungan 

dalam rangka mencapai tujuan. Hal penting yang berkaitan dengan pembelajaran adalah penjabaran 

tujuan yang disusun berdasarkan indikator yang ditetapkan. 

 

Philip Combs (dalam Kurniawati, 2009:66 ) menyatakan bahwa perencanaan program pembelajaran 

merupakan suatu penetapan yang memuat komponen komponen pembelajaran secara sistematis. 

Analisis sistematis merupakan proses perkembangan pendidikan yang akan mencapai tujuan 

pendidikan agar lebih efektif dan efisien disusun secara logis, rasional, sesuai dengan kebutuhan 

siswa, sekolah, dan daerah (masyarakat). Perencanaan program pembelajaran adalah hasil pemikiran, 

berupa keputusan yang akan dilaksanakan . Selanjutnya   Oemar Hakim (dalam Kurniawati 2009:74) 

menyatakan, ”bahwa  perencanaan program pembelajaran pada hakekatnya merupakan perencanaan 

program jangka pendek untuk memperkirakan suatu proyeksi  tentang sesuatu yang akan dilakukan 

dalam kegiatan pembelajaran”. 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian disusun dengan target-target capaian tertentu, dari mulai 

hari, minggu, bulan, semester, dan tahun. Adapun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian memuat 

kegiatan-kegiatan pembelajaran baik yang dilaksanakan secara individual, kelompok, maupun klasikal 

dalam satu hari. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian terdiri atas kegiatan pembukaan, kegiatan 

isi, istirahat, dan kegiatan penutup. 

 

Permendiknas No. 41 Tahun 2007 menyatakan, “Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) 

adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai 

satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan  pembelajaran adalah suatu 

upaya menyusun perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa, 

sekolah, dan daerah 

 

Rencana pelaksanaan pembelajaran harian dapat (RPPH) dikembangkan dalam model pembelajaran 

kelompok dengan kegiatan pengamatan dan rencana pelaksanaan pembelajaran harian model 

pembelajaran berdasarkan minat. Rencana pelaksanaan pembelajaran harian model pembelajaran 

berdasarkan minat sendiri dapat dikembangkan melalui tiga model, yaitu : 1) rencana pelaksanaan 

pembelajaran harian model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan,  2) rencana pelaksanaan  

pembelajaran Harian model pembelajaran area, dan 3)  rencana pelaksanaan   pembelajaran harian 

model pembelajaran sentra. 

 

Dalam Kurikulum 2013 RPPH digunakan oleh guru sebagai pedoman umum untuk melaksanakan 

pembelajaran kepada peserta didiknya, karena di dalamnya berisi petunjuk secara rinci, pertemuan 

demi pertemuan, mengenai tujuan, ruang lingkup materi yang harus diajarkan, kegiatan belajar 

mengajar, media. Komponen rencana kegiatan harian antara lain; tema/sub tema, kegiatan 

pembukaan, inti dan kegiatan penutup. Oleh karena itu, dengan berpedoman rencana kegiatan harian 

ini guru akan dapat mengajar dengan sistematis. Fungsi Rencana Kegiatan Harian sebagai acuan bagi 

guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah berjalan secara efektif dan 

efisien. Oleh karena itu, rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya dibuat sendiri oleh guru yang 

akan mengajar. 
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Permendiknas No. 41 Tahun 2007 menyatakan  dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 

harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:  a) memperhatikan perbedaan individu   peserta    

didik,  b)   mendorong      partisipasi    aktif peserta  didik, c) mengembangkan budaya membaca dan 

menulis, d) memberikan umpan balik dan tindak lanjut, e) keterkaitan dan keterpaduan. 

 

Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya 

mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran (Daresh, 1989, Glickman, et al; 

2007). Supervisi akademik merupakan salah satu (fungsi mendasar (essential function) dalam 

keseluruhan program sekolah (Weingartner, 1973; Alfonso dkk., 1981; dan Glickman, et al; 2007). 

Hasil supervisi akademik berfungsi sebagai sumber informasi bagi pengembangan profesionalisme 

guru. Supervisi akademik tidak terlepas dari penilaian kinerja guru dalam mengelola pembelajaran. 

Sergiovanni (1987) menegaskan bahwa refleksi praktis penilaian kinerja guru dalam supervisi 

akademik adalah melihat kondisi nyata kinerja guru untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan,misalnya 

apa yang sebenarnya terjadi di dalam kelas?, apa yang sebenarnya dilakukan oleh guru dan siswa di 

dalam kelas?, aktivitas-aktivitas mana dari keseluruhan aktivitas di dalam kelas itu yang bermakna 

bagi guru dan murid?, apa yang telah dilakukan oleh guru dalam mencapai tujuan akademik?, apa 

kelebihan dan kekurangan guru dan bagaimana cara mengembangkannya?. Berdasarkan jawaban 

terhadap pertanyaan pertanyaan ini akan diperoleh informasi mengenai kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran. Namun satu hal yang perlu ditegaskan di sini, bahwa setelah melakukan 

penilaian kinerja bukan berarti selesailah pelaksanaan supervisi akademik, melainkan harus 

dilanjutkan dengan tindak lanjutnya berupa pembuatan program supervisi akademik dan 

melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.  

 

Kerangka Berpikir 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dikembangkan dengan mengutamakan pemahaman, hard 

skill, soft skill dan pendidikan karakter yang  berupa sikap, keterampilan dan pengetahuan. Kurikulum 

2013 sendiri merupakan perbaikan dari kurikulum sebelumnya. Sebagai implementator dalam 

kurikulum 2013, guru memiliki peranan yang amat vital dalam proses pembelajaran di dalam kelas. 

Gurulah yang memiliki tugas untuk menyusun rencana pembelajaran, mengevaluasi, menganalisis 

hasil evaluasi dan melakukan tindak lanjut, serta guru juga mempunyai tugas untuk memilih 

pendekatan, model pembelajaran berikut media yang tepat sesuai dengan materi yang disampaikan 

demi tercapainya tujuan pembelajaran. Di dalam pelaksanaan pembelajaran sendiri di dahului dengan 

penyusunan RPPH yang dikembangkan oleh guru baik secara individual maupun kelompok yang 

mengacu pada buku pegangan guru, buku siswa atau silabus yang telah ditetapkan. 

 

Peningkatan kemampuan menyusun rencana kegiatan harian mempunyai arti yang sangat penting bagi 

ketugasan seorang guru, hal itu tidak terlepas dari salah satu tugas guru, sehingga merupakan hal yang 

mendesak untuk segera dilaksanakan. Kegiatan utama pendidikan di sekolah dalam rangka 

mewujudkan tujuannya yakni kegiatan pembelajaran,  sehingga seluruh aktivitas organisasi sekolah 

bermuara pada pencapaian efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Untuk mewujudkan tujuan tersebut 

maka prestasi kerja guru perlu ditingkatkan. Oleh karena itu diperlukan peran dari pengawas sekolah 

untuk mendorong bawahannya/guru-gurunya supaya memiliki prestasi kerja lebih tinggi lagi.  

 

Salah satu tugas pengawas sekolah adalah sebagai supervisor, yaitu mensupervisi pekerjaan yang 

dilakukan oleh tenaga pendidik dan kependidikan. Jika pengawas sekolah sebagai supervisor dapat 

melakukan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik melaksanakan supervisi pendidik secara 

efektif dan professional maka logikanya pemberian supervisi oleh pengawas sekolah akan 

meningkatkan kinerja guru. Disamping itu motivasi kerja guru sebagai perangsang keinginan dan 
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daya gerak yang menyebabkan seorang guru bersemangat dalam mengajar karena terpenuhi 

kebutuhannya..  

 

Disamping itu motivasi kerja guru sebagai perangsang keinginan dan daya gerak yang menyebabkan 

seorang guru bersemangat dalam mengajar karena terpenuhi kebutuhannya. Guru yang bersemangat 

dalam mengajar terlihat dalam ketekunannya ketika melaksanakan tugas, ulet, minatnya yang tinggi 

dalam memecahkan masalah, penuh kreatif dan sebagainya. Hal ini berdampak pada kepuasan kerja 

guru yang akhirnya mampu menciptakan prestasi kerja yang baik.  

 

Hipotesis Tindakan Penelitian 

Dari uraian sebagaimana kerangka teori di atas, maka dapat disusun hipotesis yaitu Melalui supervisi 

supervisi akademik dan bimbingan berkelanjutan dapat meningkatkan kemampuan guru TK binaan 

dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) 

 

Metodologi Penelitian 

PTS ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2021/2022 selama 3 bulan yaitu dari bulan 

September 2021 sampai bulan Nopember 2021.  

 

Sesuai dengan fokus permasalahan maka subyek penelitian terdiri dari 20 orang guru TK dari 4 TK 

yakni TK Az-Zahra, TK Kartika II-26, TK YWKA, dan TK Darul Khair Kecamatan Tanjungkarang 

Pusat  Kota Bandar Lampung. 

 

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

penelitian yang merupakan kerjasama antara peneliti dan guru, dalam meningkatkan kemampuan guru 

agar menjadi lebih baik dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Rancangan penelitian 

tindakan sekolah adalah suatu penelitian yang berusaha memperbaiki atau menyelesaikan 

permasalahan di sekolah yang dilakukan dengan beberapa tindakan atau siklus. Penelitian Tindakan 

Sekolah  dilaksanakan melalui dua  siklus  untuk melihat peningkatan kompetensi guru dalam 

menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH),  dengan masing-masing siklus terdiri 

atas empat tahapan kegiatan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi 

(Arikunto, 2011).  

 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yakni metode penelitian ilmiah yang sistematis 

terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif 

adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan/atau hipotesis 

yang saling berkaitan. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif 

karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi 

matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. 

 

Penelitian kuantitatif banyak dipergunakan baik dalam ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial, dari 

fisika dan biologi hingga sosiologi dan jurnalisme. Pendekatan ini juga digunakan sebagai cara untuk 

meneliti berbagai aspek dari pendidikan. Istilah penelitian kuantitatif sering dipergunakan dalam 

ilmu-ilmu sosial untuk membedakannya dengan penelitian kualitatif. 

 

Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam Penelitian Tindakan Sekolah, menurut Sudarsono, 

F.X, (1999) yakni: Rencana: perencanaan tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi 

guru dalam menyusun RPPH secara lengkap. Solusinya yaitu dengan melakukan: a) wawancara 

dengan guru dengan menyiapkan lembar wawancara, b) Diskusi dalam suasana yang menyenangkan 
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dan c) memberikan bimbingan dalam menyusun RPP secara lengkap. Pelaksanaan: tindakan yang  

dilakukan  oleh peneliti sebagai upaya meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun  RPPH yang 

lengkap yaitu dengan memberikan bimbingan  pada guru TK binaan. Observasi: peneliti melakukan 

pengamatan terhadap RPPH yang telah dibuat untuk melihat seberapa jauh kemampuan guru dalam 

menyusun RPPH dengan lengkap, hasil atau dampak dari tindakan yang telah dilaksanakan oleh guru 

dalam mencapai sasaran. Observasi diperoleh menggunakan lembar observasi dan video recorder. 

Selain itu juga peneliti mencatat hal-hal yang terjadi dalam pertemuan dan wawancara. Rekaman dari 

pertemuan dan wawancara digunakan untuk analisis dan komentar kemudian. Refleksi: peneliti 

mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan hasil atau dampak dari tindakan yang telah dilakukan. 

Berdasarkan hasil dari refleksi ini, peneliti bersama guru melaksanakan revisi atau perbaikan terhadap 

RPP yang telah disusun agar sesuai dengan rencana awal.  

 

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

penelitian yang merupakan kerjasama antara peneliti dan guru,  dalam meningkatkan  kemampuan  

guru agar  menjadi  lebih baik dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran .  

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

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

diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan 

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

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

ini peneliti berupaya menjelaskan data yang peneliti kumpulkan melalui komunikasi langsung atau 

wawancara,  observasi/pengamatan,  dan  diskusi yang berupa persentase atau angka-angka.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kondisi awal menunjukkan bahwa guru-guru TK di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar 

Lampung belum memahamai dengan baik cara menyusun RPPH. Melalui pemberian materi mengenai 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran harian pada siklus I dan Siklus II menunjukkan 

dengan adanya peningkatan pemahaman guru TK dan nilai rata-rata.  Peningkatan tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel  Hasil Penilaian Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian Pada 

Prasiklus, siklus I dan Siklus II 

 

Siklus 

 

Rata-

rata 

Amat Baik Baik Cukup Kurang 

f % f % f % f % 

Awal 67,29 0 0 0 0 3 15 17 85 

Siklus I 78,15 0 0 4 20 16 80 0 0 

Siklus II  86,36 0 0 20 100 0 0 0 0 

Evaluasi 91,16 14 70 6 30 0 0 0 0 

 

Untuk memperjelas Hasil Penilaian Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian Pada 

Prasiklus, siklus I dan Siklus II dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 
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Gambar 4.6 : Grafik Hasil Rata-rata Penilaian Penyusunan RPPH dari Pra   

                      Siklus, Siklus I dan Siklus II serta Evaluasi  

  

Dari grafik dan tabel di atas menunjukkan  hasil penilaian pada kondisi awal nilai rata-rata 67,29 

dengan kriteria kurang. Peserta yang mencapai hasil cukup 3 orang atau 15%, dan hasil kurang 

sebanyak 17 orang atau 85%  Pada siklus I nilai rata-rata 78,15 dengan kriteria cukup. Sebanyak 4 

peserta atau 20,000% yang mencapai hasil baik dan 16 peserta atau 80,00% guru TK  memperoleh 

hasil cukup. Pada siklus II sesi ketiga (pendalaman materi) menjadi 100% peserta memperoleh nilai 

baik dengan nilai rata-rata 86,36 dengan kriteria baik,  dan sesi keempat (pemberian tugas dan 

evaluasi) dengan nilai rata-rata 91,16 dengan kriteria amat baik dan sebanyak 14 peserta atau 70,00% 

mencapai hasil amat baik serta 6 peserta atau 30,00% mencapai hasil baik.   

 

Dilihat dari aspek komponen RPPH, pada kondisi awal diperoleh data hanya 2 komponen (29,00% ) 

memperoleh nilai cukup, dan 5 komponen ( 71% ) lainnya memperoleh nilai kurang. Beberapa peserta 

masih belum memahami materi dan disampaikan dengan baik dan masih terdapat kesulitan untuk 

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Hal ini disebabkan oleh faktor; 1) perbedaan 

usia guru, 2) perbedaan tingkat pendidikan dan perbedaan tingkat kompetensi. 

 

Dengan memperhatikan kondisi tersebut sebagai metode refleksi, pengawas memberikan pendalaman 

materi mengenai penyusunan rencana kegiatan harian dengan cara memberikan penjelasan lebih 

mendetail dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti, memberikan contoh laporan yang sudah jadi, 

mengadakan sesi Tanya jawab dan latihan.  

 

Pada siklus I dilihat dari kemampuan guru dalam setiap aspek diperoleh pencapaian 2 aspek (29,00%) 

dari komponen RPPH mendapat nilai Baik dan 5 komponen (71,00%) mendapat nilai cukup. Hal ini 

menunjukkan bahwa belum seluruh guru TK atau peserta yang memahami materi penyusunan rencana 

kegiatan harian yang telah disampaikan yang disampaikan. Oleh karena itu diperlukan adanya 

pendalaman materi supaya materi yang disampaikan dapat lebih dapat dipahami dan bisa 

diaplikasikan. 

 

Pada siklus II baik ssei ketiga dan keempat pembimbingan  dilaksanakan dengan pemberian materi 

melalui tahap pengenalan, pemberian contoh, pendalaman serta pemberian tugas dengan tujuan 
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membuat guru dan kepala TK mengetahui, mengerti dan memahami materi mengenai penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Adapun metode yang paling efektif adalah dengan cara 

pengulangan serta pemberian tugas dengan harapan guru dan kepala TK akan terbiasa dengan topik 

yang dibahas serta mampu untuk menyusun karena telah mendapatkan contoh serta latihan. Sehingga 

setelah melalui pembimbingan oleh pengawas dan pendampingan secara individu dapat dilihat 

peroleh nilai peserta yang mencapai hasil Amat Baik sebanyak 14 orang atau 70,00% dan 

memperoleh hasil baik 6 orang atau 30,00%. Pada aspek komponen RPP diperoleh sebanyak 3 aspek 

atau 42,86% dengan hasil  baik dan 4 Aspek atau 57,14% dengan hasil amat baik. 

 

Pembimbingan lebih lanjut adalah dengan menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran harian pada 

KTSP sekolah yang telah disusun sembari mengobservasi dan mengevaluasi guna mencari metode 

mana yang terbaik bagi proses pembelajaran melalui supervisi akademik lebih lanjut. Penyusunan 

rencana kegiatan harian tentunya disesuaikan dengan tema berdasarkan KTSP dan peserta didik. 

 

Untuk memperjelas kinerja guru dan capaian perkomponen dalam  Penyusunan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran Harian Pada Prasiklus, siklus I dan Siklus II serta evaluasi  dapat dilihat pada diagram 

batang di bawah ini : 

 
Gambar Grafik Pencapaian Kinerja Guru dan Capaian Perkomponen dalam Menyusun RPPH 

 

Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan kemampuan guru dalam menyusun rencana 

kegiatan harian menunjukkan bahwa peserta yang mencapai hasil baik. Hal ini dapat dilihat dari rata-

rata pencapaian kinerja guru TK dalam menyusun RPPH yang terus mengalamai peningkatan mulai 

dari Pra siklus sebesar 67.29, Siklus I sebesar 78.15 dan akhis siklus II sebesar 86.36. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman mengenai materi yang disampaikan. Peserta 

dapat memahami materi yang disampaikan dengan lebih baik dan dapat menyusun rencana kerja 

harian berbasis budaya melalui pemberian tugas serta evaluasi. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa melalui supervisi akademik dan pendampingan yang dilakukan oleh Pengawas TK/PAUD 

dapat meningkatkan kemampuan guru TK binaan di   Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar 

Lampung dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian. 
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Saran 

Dari hasil penelitian maka peneliti memberikan saran untuk: mempertahankan dan meningkatkan 

kerjasama dan koordinasi dengan guru dalam penyusunan rencana kegiatan harian berbasis budaya. 

Berperan aktif dalam menciptakan iklim kondusif di lingkungan sekolah. Meningkatkan pemahaman 

dan tanggung jawab terhadap proses pembelajaran sehubungan dengan penyusunan rencana kegiatan 

harian berbasis budaya. Mengimplementasikan rencana kegiatan harian berbasis budaya yang telah 

disusun dalam proses pembelajaran. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to improve students' motivation and learning outcomes in absolute value 

mathematics subjects through the Group investigation model. The results showed an increase in students' 

motivation, results and mastery of learning. The increase in learning motivation was proven from 12 students or 

35.29% in the initial study to 23 students or 67.65% in the first cycle and 34 students or 100% in the last cycle. 

The increase in student learning outcomes and mastery in the initial conditions was 63.68, increased to 72.65 in 

the first cycle and at the end of the second cycle increased to 79.26 and was supported by an increase in 

learning mastery in the initial state as many as 10 students (29.41%), after the improvement with the 

implementation of the Group Investigation model in the first cycle increased to 22 students or 64.71% and in 

the second cycle increased again to 30 students or 88.24%. Thus, it can be concluded that the Group 

Investigation learning model is effective in increasing motivation and mathematics learning outcomes in 

absolute value material for students of class X IPA 5 SMAN 1 Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat Semester 1 

Academic Year 2021/2022. 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa mata pelajaran matematika 

materi nilai mutlak melalui model Group investigation. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan motivasi, 

hasil dan ketuntasan belajar siswa.  Peningkatan motivasi belajar dibuktikan dari 12 siswa atau 35,29% pada 

studi awal menjadi 23 siswa atau 67,65%  pada siklus pertama dan  34 siswa atau 100% pada siklus terakhir. 

Peningkatan hasil dan ketuntasan belajar siswa pada kondisi awal sebesar 63,68 meningkat menjadi 72,65 pada 

siklus I dan pada akhir siklus II meningkat menjadi 79,26 serta didukung dengan peningkatan ketuntasan belajar 

pada keadaan awal sebanyak 10 siswa (29,41%), setelah dilaksanakan perbaikan dengan penerapan model 

Group Investigation pada siklus I meningkat menjadi 22 siswa atau 64,71% dan pada siklus II meningkat 

kembali menjadi  30  siswa atau 88,24%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui model 

pembelajaran Group investigation efektif untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika materi 

materi nilai mutlak pada siswa kelas X IPA 5 SMAN 1 Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat Semester 1 Tahun 

Pelajaran 2021/2022. 

Kata Kunci : Motivasi, Hasil Belajar, Group Investigation 
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Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan ilmu yang sangat penting dan dipelajari mulai dari sekolah dasar (SD) sampai 

dengan sekolah menengah atas (SMA). Sedangkan pendidikan merupakan satu hal penting yang 

menentukan perkembangan suatu bangsa, maka untuk menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas, diperlukan modal dari hasil pendidikan itu sendiri. Pelajaran matematika juga memiliki 

sifat yang abstrak, pemahaman konsep yang benar sangat penting karena untuk memahami konsep 

matematika yang baru diperlukan prasyarat pemahaman terhadap konsep tersebut.  

 

Pembelajaran Matematika selama ini masih didominasi oleh pembelajaran konvensional dimana 

siswa diposisikan sebagai objek pembelajaran, siswa dianggap tidak tahu atau belum mengerti apa-

apa, sementara guru memposisikan diri sebagai seorang yang mempunyai pengetahuan. Sehingga 

guru terkesan menggurui dan memiliki otoritas tertinggi dalam proses pembelajaran. Selama ini 

pembelajaran Matematika yang diberikan di sekolah sudah bentuk jadi dan keterlibatan siswa dalam 

proses belajar mengajar masih relatif rendah dalam berusaha menemukan sendiri konsep dari materi 

yang diajarkan. 

 

Pembelajaran seperti ini menyebabkan sebagian besar siswa tidak mampu menghubungkan antara apa 

yang mereka pelajari dan bagaimana pengetahuan tersebut akan dipergunakan atau dimanfaatkan. 

Konsep pembelajaran yang diterima siswa pun pada umumnya bersifat abstrak sehingga cenderung 

menimbulkan verbalisme dalam diri siswa. Diharapkan dalam proses pembelajaran siswa mau dan 

mampu mengemukakan pendapat sesuai dengan apa yang telah dipahami, berinteraksi secara positif 

antara siswa dengan siswa maupun antara siswa dan guru apabila ada kesulitan. Keberhasilan proses 

pembelajaran tidak terlepas dari kemampuan guru menerapkan model-model pembelajaran yang 

berorientasi pada peningkatan intensitas keterlibatan siswa secara efektif di dalam proses 

pembelajaran.  Pengembangan model pembelajaran yang tepat pada dasarnya bertujuan untuk 

menciptakan kondisi pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat belajar secara aktif dan 

menyenangkan sehingga siswa dapat meraih hasil belajar dan prestasi yang optimal.  

 

Rendahnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika, disebabkan pula oleh pembelajaran 

yang dilaksanakan selama ini kurang memberi pemahaman yang mendalam tentang materi yang 

dipelajari siswa. Dalam konteks ini siswa sering dipaksa untuk menyajikan tingkat hafalan yang 

tinggi terhadap materi yang diterimanya. Sementara dalam kenyataannya siswa seringkali kurang 

mengerti dan tidak memahami secara mendalam mengenai pengetahuan yang bersifat hafalan 

tersebut. Kondisi yang dijelaskan di atas menunjukkan perlunya suatu model pembelajaran yang lebih 

membermaknakan konsep pembelajaran yang diterima siswa. Model pembelajaran yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran matematika banyak macamnya, salah satu diantaranya adalah model 

investigasi kelompok.  

 

Model group investigation kelompok merupakan salah satu model yang dilakukan dengan cara 

penyajian dengan mempertujukkankepada siswa tentang sesuatu keadaan atau suatu langkah dalam 

menggunakan benda tertentu. Dalam pembelajaran kontekstual terdapat tiga model pembelajaran bagi 

guru dalam rangka penerapannya. Salah satunya adalah model pembelajaran kooperatif (belajar 

melalui konteks komunikasi personal, pemakaian bersama. Model kooperatif merupakan model 

pembelajaran yang akhir-akhir ini sangat populer, termasuk untuk mata pelajaran matematika.  

 

Model ini tidak hanya unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit, tetapi 

juga sangat berguna untuk menumbuhkan kerjasama, kemampuan membantu teman dan sebagainya. 

Sementara itu aktivitas siswa lebih banyak berupa bekerja, membaca, dan diskusi antar siswa. 
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Penyampaian materi di kelas X IPA 5 SMA Negeri 1 Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat    selama 

ini telah diupayakan agar memperoleh hasil guna dan menumbuhkan minat peserta didik terhadap 

pelajaran matematika. Selama ini guru menyampaikan pelajaran secara singkat baik dengan contoh 

atau gambar kemudian dilengkapi dengan pemberian tugas. Akibatnya siswa hanya menghafalkan 

materi tersebut dengan benar dan dalam kegiatan pembelajaran jarang dilakukan 

praktikum/percobaan sehingga berdampak pada hasil belajar matematika siswa kelas X IPA 5 SMA 

Negeri 1 Tumijajar pada masih rendah.  

 

Hasil observasi pada kegiatan pra penelitian di kelas X IPA 5 SMA Negeri 1 Tumijajar menunjukkan 

hanya terdapat 10 siswa atau 29,41% dari 34 siswa yang dinyatakan tuntas, sedangkan sebanyak 24 

siswa atau 70,59% dinyatakan belum tuntas dengan perolehan nilai rata-rata secara klasikal sebesar 

63,68. Melihat hal tersebut maka guru perlu menemukan cara terbaik untuk menyampaikan berbagai 

konsep yang diajarkan di dalam mata pelajaran yang diampunya, sehingga semua siswa dapat 

menggunakan dan mengingatnya lebih lama konsep tersebut dan setiap mata pelajaran dipahami 

sebagai bagian yang saling berhubungan dan membentuk satu pemahaman yang utuh. Seorang guru 

dapat berkomunikasi secara efektif dengan siswanya untuk menanyakan tentang alasan dari sesuatu, 

arti dari sesuatu, dan hubungan dari apa yang mereka pelajari, serta guru dapat membuka wawasan 

berpikir yang beragam dari siswa, sehingga mereka dapat mempelajari berbagai konsep dan mampu 

mengkaitkannya dengan kehidupan nyata.  

 

Berdasarkan kenyataan di atas, dalam hal ini peneliti menerapkan model pembelajaran group 

Investigation dalam pembelajaran matematika karena mata pelajaran matematika adalah pelajaran 

yang membutuhkan pemahaman tentang konsep-konsep yang mendasar. Penerapan konsep-konsep 

yang mendasar dibutuhkan langkah-langkah pembelajaran yang optimal. Model group Investigation 

menerapkan siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam 

ketrampilan proses kelompok (group process skills).  

 

Melalui model group Investigation siswa mengalami sendiri usaha pada penemuan sesuatu, misalnya 

mengapa kita perlu menjaga lingkungan. Siswa memperoleh pengertian dan pemahaman lebih  

mendalam tentang materi dalam pelajaran matematika dan yang telah dipelajari akan tetap melekat 

padanya. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang penerapan 

model pembelajaran kooperatif group Investigation sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika materi nilai mutlak, dengan formulasi judul penelitian yaitu: “Upaya Meningkatkan 

Motivasi dan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Matematika materi Nilai Mutlak melalui 

Penerapan Model Pembelajaran  Group Investigation di kelas X IPA 5 SMA Negeri 1 Tumijajar Kab. 

Tulang Bawang Barat Semester 1 Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu; Proses pembelajaran 

menerapkan paradigma lama, yaitu guru merupakan pusat kegiatan belajar di kelas (teacher 

centered), yang akibatnya siswa menjadi kurang aktif. Penggunaan model dan metode pembelajaran 

yang kurang bervariatif menyebabkan kurangnya antusias siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran matematika. Perilaku siswa kelas X IPA 5 selama pembelajaran menunjukkan pada 

rendahnya motivasi siswa dalam belajar. 

 

Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan model group Investigation 

dalam proses pembelajaran matematika materi nilai mutlak siswa kelas X IPA 5 SMA Negeri 1 
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Tumijajar Semester 1 Tahun Pelajaran 2021/2022? Bagaimana peningkatan motivasi  siswa pada 

mata  pelajaran matematika materi nilai mutlak siswa kelas X IPA 5 SMA Negeri 1 Tumijajar   

Semester 1 Tahun Pelajaran 2021/2022 melalui penerapan model group Investigation? Bagaimana 

peningkatan hasil belajar siswa pada mata  pelajaran matematika materi nilai mutlak siswa kelas X 

IPA 5 SMA Negeri 1 Tumijajar  Semester 1 Tahun Pelajaran 2021/2022 melalui penerapan model 

group Investigation? 

 

Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari  pelaksanaan kegiatan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk: Meningkatkan 

kualitas dan proses pembelajaran matematika materi nilai mutlak di kelas X IPA 5 SMA Negeri 

Tumijajar Semester 1 Tahun Pelajaran 2021/20122 melalui penerapan model group Investigation. 

Meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika dengan materi nilai mutlak 

melalui penerapan model group investigation di kelas X IPA 5 SMA Negeri Tumijajar Semester 1 

Tahun Pelajaran 2021/20122 melalui penerapan model group Investigation Meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran matematika dengan materi nilai mutlak melalui penerapan model 

group investigation di kelas X IPA 5 SMA Negeri Tumijajar Semester 1 Tahun Pelajaran 2021/2022 

melalui penerapan model group Investigation. 

 

Kajian Pustaka 

Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang turut menentukan keefektifan dalam pembelajaran. 

Seorang peserta didik akan belajar dengan baik apabila ada faktor pendorongnya yaitu motivasi 

belajar. Peserta didik akan belajar dengan sungguh-sungguh jika memiliki motivasi belajar yang 

tinggi. Menurut Hamzah B. Uno (2011: 23) “motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal 

pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa 

indikator atau unsur-unsur yang mendukung. Indikator-indikator tersebut, antara lain: adanya hasrat 

dan keinginan berhasil, dorongan dan kebutuhan dalam belajar, harapan dan cita-cita masa depan, 

penghargaan dalam belajar, dan lingkungan belajar yang kondusif.”  

 

Motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan yang terarah kepada pemenuhan psikis dan 

rokhaniah. Menurut Mc. Donald (Oemar Hamalik, 2011 : 106), motivasi adalah perubahan energi 

dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai 

tujuan. Sedangkan menurut Sardiman A. M (2010: 75) dalam kegiatan belajar motivasi dapat 

dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan 

belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Menurut M. Dalyono 

(2009: 57) motivasi belajar adalah suatu daya penggerak atau dorongan yang dimiliki oleh manusia 

untuk melakukan suatu pekerjaan yaitu belajar.  

 

Selain itu, Winkel (2005: 160), menyebutkan motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak 

psikis didalam siswa yang menimbulkan kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Sejalan 

dengan pendapat di atas, Sardiman A. M (2007: 75), menjelaskan motivasi belajar adalah seluruh 

daya penggerak didalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan 

dari kegiatan belajar yang memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki 

oleh subjek belajar itu dapat dicapai.”  

 

Pembelajaran matematika pada tingkatan SMA berbeda dengan tingkatan sebelumnya. Siswa pada 

tingkatan SMA rata-rata berada pada usia antara 15-19 tahun dan tergolong pada masa remaja madya. 

Berdasarkan tingkat perkembangan intelektual Piaget, anak SMA berada pada tingkat formal yaitu 

anak dapat menggunakan operasi konkret untuk membentuk operasi yang lebih kompleks, 
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merumuskan hipotesis, mengkombinasikan gagasan, proposrsi yang mungkin, dan berpikir reflektif 

yaitu berpikir tentang berpikirnya termasuk kemampuan metakognisi (Ratna Wilis Dahar, 2006: 39).  

 

Selanjutnya, Piaget (Upton, 2012: 24) menyatakan pada tahap formal, siswa mampu menyelesaikan 

masalah abstrak secara logis yang dipengaruhi oleh otak dalam memproses pemikiran. Siswa SMA 

diharapkan dapat mengambil keputusan, menentukan strategi, menemukan konsep sendiri, 

mengaitkan antar konsep, menggunakan simbol dalam berpikir, dan mengomunikasikan konsep yang 

diperolehnya saat pembelajaran berlangsung.  

 

Pembelajaran matematika pada Kurikulum 2013 sudah banyak menggunakan logika dan daya nalar 

yang bertujuan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, guru hendaknya memilih dan 

menggunakan strategi, pendekatan, metode, model dan teknik yang bertumpu pada interaksi unsur 

pembelajaran dan keterlibatan seluruh indra siswa. Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran 

matematika SMA adalah proses interaksi antara guru dan siswa dalam memperoleh pengetahuan 

matematika melalui berbagai kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan intelektual siswa 

melalui peristiwa memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode untuk menghasilkan belajar 

matematika yang hendak dicapai pada tingkatan SMA.  

 

Rusman (2014:202) mengatakan, “Model pembelajaran kooperatif adalah bentuk pembelajaran 

dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 

terdiri dari empat sampai enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen”. Agus 

(2015 : 73) menyatakan model pembelajaran kooperatif sebagai berikut: Pembelajaran kooperatif 

adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang 

lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Secara umum pembelajaran kooperatif dianggap 

lebih diarahkan oleh guru, dimana guru menetapkan tugas dan pertanyaan-pertannyaan serta 

menyediakan bahan-bahan dan informai yang dirancang untuk membantu peserta didik 

menyelesaikan masalah.  

 

Rusman (2014 : 201) menyatakan bahwa teori yang melandasi pembelajaran kooperatif adalah teori 

konstruktivisme. Dalam teori kontruktivisme ini lebih mengutamakan pada pembelajaran siswa yang 

dihadapkan pada masalah-masalah kompleks untuk dicari solusinya. Selanjtnya menemukan bagian-

bagian yang lebih sederhana atau keterampilam yang diharapkan. Dari pemaparan diatas model 

pembelajaran kooperatif sama dengan kerja kelompok. Oleh karena itu, banyak guru sudah tidak aneh 

dengan model pembelajaran kooperatif karena mereka beranggapan telah bisa melakukan 

pembelajaran kooperatif, dalam bentuk belajar kolompok. Pembelajaran ini akan tercipta sebuah 

interaksi yang lebih luas, yaitu interaksi dan komunikasi yang dilakukan antara guru dengan siswa, 

dan siswa dengan guru (multi waytraffic comunication). 

 

Menurut Agus (2015:112) menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif yang berupa kegiatan 

belajar yang memfasilitasi siswa untuk belajar dalam kelompok kecil yang heterogen, dimana siswa 

yang berkemampuan tinggi bergabung dengan siswa yang berkemampuan rendah untuk belajar 

bersama dan menyelesaikan suatu masalah yang di tugaskan oleh guru kepada siswa.  

 

Rusman (2014:221) mengatakan, “Implementasi dari model group investigation sangat tergantung 

dari pelatihan awal dalam penguasaan keterampilan komunikasi dan sosial”. Dari pengertian diatas 

dijelaskan siswa dilibatkan sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk 

mempelajarinya melalui group investigasi. Tipe ini menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan 
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yang baik dalam berkomunikasi maupun keterampilan didalam kelompok. Model GroupInvestigation 

dapat melatih siswa untuk menumbuhkan kemampuan berfikir mandiri. Keterlibatan siswa secara 

aktif dapat terlihat mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran. Metode pembelajaran 

kooperatif tipe groupinvestigaton merupakan salah satu model yang dilakukan secra tim atau 

berkelompok, diharapkan pada saat proses pembelajaran siswa banyak lebih aktif di kelas baik aktif 

dalam berdiskusi dengan kelompoknya dan aktif dalam mencari atau menginvestigasi materi atau 

permasalahan yang diberikan oleh guru. 

 

Menurut Height (dalam Krismanto, 2004: 21), investigasi berkaitan dengan kegiatan mengobservasi 

secara rinci dan menilai secara sistematis. Jadi investigasi adalah proses penyelidikan yang dilakukan 

seseorang, dan selanjutnya orang tersebut mengkomunikasikan hasil perolehannya, dapat  

membandingkannya dengan perolehan orang lain, karena dalam suatu investigasi dapat diperoleh satu 

atau lebih hasil.  

 

Dalam kegiatan di kelas yang mengembangkan diskusi kelas berbagai kemungkinan jawaban itu 

berimplikasi pada berbagai alternatif jawaban dan argumentasi berdasarkan pengalaman siswa. 

Akibatnya ialah jawaban siswa tidak selalu tepat benar atau bahkan salah karena prakonsepsi yang 

mendasari pemikiran siswa tidak benar. Secara khusus istilah “model” diartikan sebagai kerangka 

konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan sesuatu kegiatan. Atas dasar tersebut, 

maka yang dimaksud dengan model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

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

dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar (Syarif, 2009:47) Model 

pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir 

yang disajikan secara khas oleh guru.  

 

Model pembelajaran Group Investigationmerupakan salah model kooperatif yang diterapkan di 

sekolah dasar saat ini. Di dalam pembelajaran ini, siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

menggunakan inkuiri kooperatif (pembelajaran kooperatif bercirikan penemuan), diskusi kelompok 

dan perencanaan kooperatif (Nurasma, 2008:29)  

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di SMA Negeri .1 Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat pada mata 

pelajaran matematika pada Semester 1 Tahun Pembelajaran 2021/2022. Peneliti mengambil lokasi 

atau tempat ini dengan pertimbangan bekerja pada sekolah tersebut, sehingga memudahkan dalam 

mencari data, peluang waktu yang luas dan subyek penelitian yang sangat sesuai dengan profesi 

peneliti. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu pada bulan September 2021 s.d bulan 

Nopember 2022 sebanyak 2 siklus, secara terperinci pada bagian lampiran 3 penelitian tindakan kelas 

ini. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action research) dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian tindakan kelas ini berfokus pada upaya untuk 

mengubah kondisi riil sekarang ke arah kondisi yang diharapkan (improvemen oriented). Dalam 

kajian ini, penelitian tindakan dilakukan untuk meningkatkan proses pembelajaran, motivasi dan hasil 

belajar siswa melalui penerapan model group Investigation. Peningkatan pada aspek proses dan 

motivasi belajar siswa diharapkan berimbas juga pada peningkatan hasil belajar siswa. 

 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan 

kelas dalam bahasa inggris disebut dengan istilah classroom action research.Penelitian tindakan ini 
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dilakukan dengan mengikuti model yang dikembangkan oleh Kemmis dan Mc Taggart (1988:47), 

yaitu: ”action reseach is cyclic process of planning, action, observation, and reflection”, atau model 

yang berdasarkan pada suatu siklus spiral yang terdiri dari empat komponen, yang meliputi: (1) 

rencana tindakan (planning), (2) pelaksanaan (action), (3) observasi (observation), (4) refleksi 

(reflection). 

 

Subjek penelitian dari pelaksanaan perbaikan pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas ini 

adalah siswa kelas X MIPA 5 SMA Negeri 1 Tumijajar   pada mata pelajaran matematika pada 

Semester 1 Tahun Pembelajaran 2021/2022 dengan jumlah siswa sebanyak 34  siswa terdiri dari 10 

laki-laki dan 24 perempuan.  

 

Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang akurat, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan ada dua macam, 

yaitu teknik tes dan nontes. Teknik tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada materi 

nilai mutlak. Sedangkan teknik nontes digunakan untuk mengetahui partisipasi siswa selama proses 

pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi. 

 

Kriteria Keberhasilan 

Kriteria keberhasilan dalam penelitian ini dapat ditetapkan sebagai berikut. Hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran dinyatakan berhasil jika 85% jumlah siswa tuntas belajar. Siswa dinyatakan tuntas 

apabila telah menguasai materi sedikitnya 85% atau mendapat nilai di atas dengan KKM minimal 75. 

Proses perbaikan pembelajaran dinyatakan berhasil jika peningkatan motivasi belajar mencapai 85% 

lebih dari jumlah siswa. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan pengalaman peneliti sebagai kepala sekolah dan observer terdapat kecenderungan 

perilaku siswa di dalam kelas antara lain : 1) Siswa cuek mendengarkan materi pelajaran yang 

disampaikan guru , 2) siswa tidak mempunyai keinginan untuk bertanya, 3) Siswa sibuk menulis apa 

yang ditulis dan disampaikan guru, 4) Hampir tidak ada siswa yang berani menjawab pertanyaan 

guru, tapi mereka malah saling tunjuk untuk menjawab, sehingga suasana kelas jadi rame, 5) Siswa 

sering bercerita dengan kawan sebangkunya sewaktu guru menerangkan pelajaran. Keaktifan siswa 

dalam mengikuti proses belajar mengajar hampir tidak nampak. Siswa jarang sekali mengajukan 

pertanyaan meskipun guru telah memancing dengan pertanyaan pertanyaan yang sekiranya siswa 

belum jelas. 

 

Kreativitas di dalam kelas tidak hanya dari pihak siswa saja tetapi juga memerlukan kreativitas dari 

guru. Kurang aktifnya Guru dalam mendekati siswa serta membimbing siswa pada saat pelajaran 

berlangsung juga mempengaruhi kreativitas siswa. Guru jarang mendekati dan membimbing siswa 

baik secara individual maupun kelompok pada saat pelajaran berlangsung, sehingga siswa cenderung 

diam, pasif, serta tidak berani mengajukan pertanyaan ataupun mengeluarkan ide-ide saat pelajaran 

berlangsung. Kondisi di atas tidak sepenuhnya karena siswa tidak menyukai pelajaran matematika, 

tapi juga sangat bergantung kepada proses pembelajaran, karena proses akan menentukan hasil belajar 

siswa.  

 

Hasil perbaikan pembelajaran yang dilakukan pada perbaikan pelajaran matematika materi nilai 

mutlak  siswa kelas X IPA 5 SMAN 1 Tumijajar   Tahun Pelajaran 2021/2022 melalui penerapan 

model group Investigation yang dilaksanakan dalam dua siklus menunjukkan peningkatan yang 

signifikan pada setiap siklusnya.  
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Berdasarkan data yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa penggunaan model group 

investigasi sangat efektif untuk digunakan dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika materi nilai mutlak. Penerapan model Group Investigation terbukti dapat 

memaksimalkan motivasi siswa dalam pembelajaran. Secara umum hasil rekapitulasi pembelajaran 

matematika ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel Rekapan Hasil Belajar Siswa pada Kondisi Awal 

Awal sampai dengan Siklus II 

 

No Uraian Nilai 

Rata-2 

Siswa Tuntas Siswa Belum Tuntas 

Frekuensi % Frekuensi % 

1 Awal 63,68 10 29,41 24 70,59 

2 Siklus I 72,65 22 64,71 12 35,29 

3 Siklus II 79,26 30 88,24 4 11,76 

 

Sesuai dengan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan dalam perbaikan pembelajaran bahwa siswa 

yang dinyatakan tuntas belajar jika mendapat nilai tes formatif sebesar 75 ke atas dan jika 85% dari 

siswa telah tuntas belajarnya.   

 

Keberhasilan proses perbaikan pembelajaran tidak hanya dilihat dari peningkatan hasil belajar atau 

nilai tes formatif saja. Motivasi belajar siswa selama proses pembelajaran juga merupakan indikator 

keberhasilan dalam proses pembelajaran. Data kemampuan siswa diperoleh dari lembar observasi 

yang telah diisi oleh observer selama perbaikan pembelajaran berlangsung. Fokus observasi 

difokuskan pada aspek-aspek : konsentrasi siswa mengikuti kegiatan proses pembelajaran, yaitu 

mengikuti seluruh tahapan pembelajaran dengan aktif, mulai dari persiapan, pelaksanaan dilapangan 

sampai dengan tahap pelaporan hasil, keseriusan siswa dalam mengerjakan pertanyaan yang diberikan 

oleh guru, kemampuan menyusun bukti, memberikan alasan/bukti terhadap kebenaran solusi, 

keterampilan siswa dalam menggunakan alat peraga, dan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. 

Hasil observasi pada pelaksanaan kegiatan perbaikan 

 

Dari hasil analisis peningkatan motivasi belajar siswa pada setiap siklus perbaikan pembelajaran, 

secara rinci dapat dilihat pada di bawah ini : 

Tabel  Rekapitulasi Peningkatan Motivasi belajar Siswa pada Studi Awal, Siklus I dan 

Siklus II 

 

No Uraian 
Siswa Tuntas Siswa Belum Tuntas 

Frekuensi % Frekuensi % 

1 Awal 12 35,29 19 64,71 

2 Siklus I 23 67,65 11 32,35 

3 Siklus II 34 100.00 0 0.00 

Dari hasil observasi mengenai motivasi belajar siswa tersebut berdasarkan kriteria keberhasilan 

perbaikan pembelajaran dapat disimpulkan bahwa proses perbaikan pembelajaran dinyatakan berhasil 

karena peningkatan motivasi siswa mencapai angka 100% dari 85% batasan minimal yang telah 

ditentukan pada kriteria keberhasilan proses perbaikan pembelajaran.  

 

Atas dasar pertimbangan sebagaimana diurakan di atas, maka peneliti dan observer sepakat 

memutuskan bahwa kegiatan perbaikan pembelajaran diakhiri pada siklus II. 
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Pembahasan 

Pemilihan model pembelajaran adalah merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan yang 

dihadapi guru dalam rangka meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks hasil observasi. 

Peningkatan tersebut meliputi peningkatan kualitas proses pembelajaran dan hasil yang dicapai 

setelah pembelajaran. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Aunurrahman (2010: 152), yang 

berpandangan bahwa model investigasi kelompok merupakan cara yang langsung dan efisien untuk 

mengajarkan pengetahuan akademik sebagai suatu proses sosial. Model pembelajaran ini juga akan 

mampu menumbuhkan kehangatan antar pribadi, kepercayaan, rasa hormat terhadap aturan dan 

kebijaksanaan, kemandirian dalam belajar, serta hormat terhadap harkat dan martabat orang lain.  

 

Model pembelajaran Group Investigation menjadikan siswa lebih aktif dan antusias saat proses 

pembelajaran. Siswa dituntut untuk konsentrasi penuh saat melakukan kegiatan investigasi atau 

kegiatan observasi. Siswa manjadi aktif saat proses pembelajaran kelompok untuk berdiskusi. Metode 

ini menekankan agar siswa lebih aktif dan berkonsentrasi penuh dalam pembelajaran. Metode ini 

lebih menekankan peran siswa dalam pembelajaran, guru hanya sebagai fasilitator dalam 

pembelajaran. Siswa hanya mendengarkan penjelasan dan instruksi guru untuk menyimak dan 

mengamati peristiwa yang ditayangkan guru, mengumpulkan data informasi yang lengkap, 

mendiskusikan peristiwa tersebut, menentukan judul secara individu, hingga akhirnya mampu 

menulis sebuah teks hasil observasi secara individu. Model ini membuat siswa belajar untuk mampu 

berkonsentrasi penuh dan berinteraksi dengan teman satu kelompok. Model pembelajaran 

GroupInvestigation ini memudahkan siswa dalam merangsang ide-ide dan keaktifan siswa dalam 

belajar. Model pembelajaran Group Investigation dalam pembelajaran menulis teks hasil observasi 

telah dilaksanakan melalaui tindakan sebanyak dua siklus. 

 

Menurut Hamdani (2011: 91) langkah-langkah model pembelajaran GroupInvestigastion adalah 

sebagai berikut: (1) Seleksi topik, (2) Merencanakan kerja sama, (3) Implementasi, (5) Analisis dan 

sintesis, (6) Penyajian hasil akhir, dan (7) Evaluasi. Implementasi model pembelajaan Group 

Investigation secara umum dibagi menjadi enam langkah menurut Rusman (2012: 221), yaitu: (1) 

mengidentifikasi topik dan mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok, (2) merencanakan tugas-

tugas belajar, (3) melaksanakan investigasi, (4) menyiapkan laporan akhir, (5) mempresentasikan 

laporan akhir, dan (6) evaluasi. 

 

Salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan adalah Group Investigation (GI), 

dimana pada pembelajaran ini siswa dituntut untuk berpikir aktif dan kreatif dalam memecahkan 

masalah suatu masalah serta mengemukakan pendapatnya dengan mengeluarkan kartu yang dimiliki 

sebagai tanda bahwa dia mempunyai kemampuan untuk berbicara. Pada pembelajaran kooperatif 

Group Investigation (GI), siswa di kelompokkan secara heterogen menjadi beberapa kelompok, 

dimana dalam satu kelompok terdiri dari lima orang siswa, dengan tujuan agar semua siswa dapat 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga muncul interaksi antara sesama siswa untuk saling 

menghargai pendapat orang lain dan memberikan motivasi untuk meraih hasil belajar yang optimal. 

Penerapan model kooperatif Group Investigation (GI) dalam mata pelajaran matematika khususnya 

materi nilai mutlak pada siswa kelas X IPA 5 SMAN 1 Tumijajar sesuai dengan tata cara penerapan 

pembelajarannya dapat di diskripsikan sebagai berikut: Pembahasan materi pembelajaran nilai mutlak 

dilakukan pada tahap awal pelaksanaan pembelajaran. Pembahasan materi bertujuan agar siswa 

mempunyai gambaran yang jelas tentang materi yang akan didiskusikan. Sebelum menjelaskan materi 

pembelajaran, guru terlebih dahulu menjelaskan tujuan pembelajaran dalam materi nilai mutlak. 

kemudian guru menjelaskan materi nilai mutlak dan menerangkan secara garis besar dengan 

menggunakan model pembelajaran Group Investigation (GI). Setelah penyajian materi, siswa 
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bekerjaa kelompok untuk menuntaskan materi pelajaran melalui diskusi. Sehingga mereka dapat 

berdiskusi dengan acuan yang telah dijelaskan oleh guru sebelumnya.  

 

Pembentukan Kelompok, siswa kelas X IPA 5 SMAN 1 Tumijajar dalam pembelajaran ini 

disesuaikan secara heterogen mungkin baik di dasarkan pada nilai atau prestasi yang ditunjukkan 

pada materi pembelajaran matematika. Dalam pembentukan kelompok, guru membagi kelas menjadi 

lima kelompok dengan anggota masing-masing kelompok berjumlah 4-5 siswa karena jumlah siswa 

sebanyak 34 siswa.  

 

Pembagian Topik Diskusi. Sebelum diskusi dimualain, dibuat lembar jawaban dari pembahasan 

diskusi tersebut. Pembagian topik diskusi dilakukan setelah guru menyajikan studi kasus tentang 

materi nilai mutlak dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Group Investigation (GI) 

serta siswa kelas IPA 5 SMAN 1 Tumijajar duduk berkelompok sesuai dengan pembagian kelompok 

yang telah ditetapkan.  

 

Dalam pekerjaan topik diskusi materi nilai mutlak, siswa kelas IPA 5 SMAN 1 Tumijajar harus 

mengerjakan dengan diskusi kelompok. Mereka harus saling berbagi pengetahuan dan pengalaman 

antara anggota kelompoknya, berbagi dan menyimpulkan informasi, saling membantu untuk 

mencapai tujuan bersama serta saling menghargai pendapat anggota kelompok yang lain. Sedangkan 

peran guru hanya sebagai fasilitator dimana guru akan membantu siswa jika mereka benar-benar 

membutuhkan bantuan.  

 

Pembahasan Hasil Diskusi. Pembahasan hasil diskusi ini, guru memberikan kesempatan kepada 

semua kelompok untuk membacakan hasil dari diskusi kelompok mereka di depan kelas dan 

kelompok lain mendengarkan, memberika tanggapan, maupun memberikan sanggahan. Diakhir 

diskusi guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan kesimpulan dari materi 

yang dipelajari yaitu nilai mutlak. kemudian guru mengakhiri pembelajaran dengan penarikan 

kesimpulan yang dilakukan dalam kedua siklus tersebut.  

 

Setelah siswa bekerja dalam kelompok perlu diadakan evaluasi test, kemudian hasil dari evaluasi test 

itu diberi skor sebagai acuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. Test evaluasi 

(evaluasi test) diberikan disetiap siklus untuk mengetahui kemampuan siswa setelah dilakukan 

tindakan pembelajaran dengan menggunakan Group Investigation(GI) dan untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan siswa dalam melaksanakan pembelajaran materi nilai mutlak. dalam 

mengerjakan test evaluasi diwajibkan untuk mengerjakan secara individual. 

 

Hasil belajar siswa setelah diterapkannya model pembelajaran kooperatifGroup Investigation (GI) 

telah menunjukkan suatu peningkatan dari siklus I ke siklus II. Dari penerapan tindakan siklus 1 

diketahui bahwa perolehan skor evaluasi test ini dihasilkan rata-rata hasil siswa adalah 72,65 nilai 

terendah yang diperoleh siswa adalah 50 dan nilai tertinggi adalah 90. Dari hasil test ini diketahui 

bahwa siswa yang tuntas belajar sebesar 64,71% (22 siswa) dan siswa yang belum tuntas sebesar 

35,29 (12 siswa) dengan motivasi belajar siswa pada tindakan siklus pertama terdapat 23 siswa atau 

67,65% yang dinyatakan tuntas. Pada tindakan siklus II diketahui perolehan skor evaluasi test 

dihasilkan nilai rata-rata hasil test siswa adalah 79,26. Nilai terendah yang diperoleh adalah 60 dan 

nilai tertinggi adalah 90. Dari hasil ini diketahui bahwa 30 siswa kelas IPA 5 SMAN 1 Tumijajar 

telah tuntas belajar dengan persentase ketuntasan sebesar 88,24%. Penjelasan mengenai motivasi 

belajar 34 siswa atau 100% dinyatakan tuntas. 
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Menurut Rohani (2004:6-7) menjelaskan, bahwa belajar yang berhasil mesti melalui berbagai macam 

motivasi, baik motivasi fisik maupun psikis. Aktivitas fisik ialah siswa giat aktif dengan anggota 

badan, membuat sesuatu, bermain, ataupun bekerja, ia tidak hanya duduk, mendengarkan, melihata 

atau hanya pasif. Siswa yang memiliki motivasi psikis (kejiwaan) adalah jika daya jiwanya bekerja 

sebanyak-banyaknya atau hanya berfungsi dalam rangka pembelajaran saat siswa aktif jasmaninya 

dengan sendirinya ia juga aktif jiwanya, begitu pula sebaliknya. Jadi lebih tepatnya keaktifan itu 

sendiri dapat dimiliki setiap orang agar orang tersebut mau berusaha. Peningkatan keaktifan dan hasil 

belajar siswa yang dialami kelas X IPA 5 SMAN 1 Tumijajar dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif Group Investigation (GI) telah menunjukkan keberhasilan dari metode yang 

digunakan. Kelas dengan model pembelajaran Group Invetigation (GI) menunjukkan ketuntasan hasil 

belajar yang cukup tinggi. Pelaksanaan pembelajaran siklus II mengalami peningkatan. Hasil refleksi 

pada siklus II menunjukkan bahwa guru sudah cukup terampil dalam menerapkan pembelajaran 

model Group Invetigation (GI) guru juga berperan aktif dalam pembelajaran sehingga skenario 

pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.  

 

Beberapa kelemahan yang muncul dalam penelitian ini diantaranya: guru-guru jarang menggunakan 

model kooperatif Group Investigation (GI) dalam pembelajaran sehingga guru meminta bantuan 

kepada peneliti untuk menyediakan model yang digunakan dalam diskusi. Kelemahan yang muncul 

dari siswa berdasarkan penelitian diatas adalah siswa masih berebut anggota kelompok jika akan 

dilaksanakan diskusi kelompok, mereka lebih memilih teman yang akrab dengan mereka. Guru juga 

harus memotivasi siswa untuk terus bertanya apabila ada hal yang kurang dimengerti, karena masih 

ada siswa yang kuarang antusias menjawab pertanyaan dari guru. Akan tetapi pada tabel hasil analisis 

observasi motivasi siswa dalam pembelajaran siklus II dimana siswa yang antusias menjawab 

pertanyaan dari guru sudah lebih dari 85% dari jumlah keseluruhan siswa. Meskipun masih terdapat 

beberapa kelemahan dalam penelitian ini akan tetapi hal tersebut tidak menjadi penghambat yang 

berat dalam proses pembelajaran karena indikator keberhasilan dalam penelitian telah tercapai. 

Peningkatan keaktifan siswa terlihat dari siswa yang mulai terbiasa dengan pola belajar siswa, 

sehinnga siswa benar-benar memiliki tanggung jawab dalam kelompoknya dan segala yang ada dalam 

kelompoknya menjadi tanggung jawab bersama. Siswa mulai menghargai pendapat dari teman 

kelompoknya dan memberikan kesempatan kepada teman yang lain untuk mengemukakan 

pendapatnya. Meskipun dalam pembagian kelompok masih terdapat beberapa siswa yang cendrung 

satu kelompok dengan teman mereka lebih akrab. Siswa sudah tidak merasa malu dan takut lagi untuk 

bertanya maupun berpendapat sehingga guru tidak perlu terlalu mendominasi dalam mengaktifkan 

proses pembelajaran.  

 

Penerapan model pembelajaran kooperatif Group Investigation (GI) membuat siswa tidak hanya 

menghafal materi yang diberikan guru, tetapi siswa dapat memehami apa yang dipelajari dan 

menerapkan materi yang telah dismpaikan melalui kegiatan diskusi bersama dengan teman 

sekelompoknya. Berdasarkan hasil observasi dan hasil belajar siswa siklus II telah tercapai ketuntasan 

klasikal berdasarkan rata-rata nilai hasil belajarsebesar 79,26 dengan persentase ketuntasan sebesar 

88,24% dan motivasi siswa sebesar 100%. dengan demikian indikator keberhasilan telah tercapai 

dengan baik, sehingga tidak perlu diadakannya siklus selanjutnya. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang dilakukan secara kooperatif 

dengan Group Investigation (GI) mengalami peningkatan persentase ketuntasan belajar siswa dan 

persentase motivasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran dikelas, dan hasil tersebut 

menunjukkan bahwa dengan penerapan pembelajaran kooperatif Group Investigation (GI) dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas X IPA 5 SMAN 1 Tumijajar  pada materi nilai 
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mutlak.Hal ini sesuai dengan paparan Aunurrahman (2010: 140) bahwa pengembangan model 

pembelajaran yang tepat pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang 

memungkinkan siswa dapat belajar secara aktif dan menyenangkan sehingga siswa dapat meraih hasil 

belajar yang optimal.  

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran, 

motivasi dan hasil belajar matematika materi nilai mutlak siswa kelas X IPA 5 SMAN .Tumijajar 

Tahun Pelajaran 2021/2022 setelah dilakukan tindakan melalui penerapan model Group Investigasi 

mengalami peningkatan secara signifikan. Penjelasan secara rinci sebagaimana dijelaskan di bawah 

ini. Penerapan Metode Pembelajaran Group Investigation mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa yang ditunjukkan hampir sebagian besar siswa yang 

menyatakan bahwa siswa tertarik dengan model pembelajaran Group Investigation sehingga dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa serta menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan yang berujung pada peningkatan hasil belajar siswa. Penerapan model 

Group Investigasi pembelajaran matematika materi nilai mutlak dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa. Hal ini terindikasi dari peningkatan motivasi belajar menunjukkan peningkatan dari 12 siswa 

atau 35,29% pada studi awal menjadi 27 siswa atau 67,65%  pada siklus pertama dan  34 siswa atau 

100% pada siklus terakhir. Penerapan model Group Investigasi pembelajaran matematika materi nilai 

mutlak dapat meningkatkan hasil dan ketuntasan belajar siswa. Hal tersebut dibuktikan oleh kenaikan 

rata-rata hasil belajar studi awal sebesar kondisi awal sebesar 63,68 meningkat menjadi 72,65 pada 

siklus I dan pada akhir siklus II meningkat menjadi 79,26 serta didukung dengan peningkatan 

ketuntasan belajar pada keadaan awal sebanyak 10 siswa (29,41%), setelah dilaksanakan perbaikan 

dengan penerapan model Group Investigasipada siklus I meningkat menjadi 22 siswa atau 64,71% 

dan pada siklus II meningkat kembali menjadi  30  siswa atau 88,24%.  Dari perolehan angka-angka 

di atas dapat disimpulan bahwa pada siklus kedua, proses pelaksanaan perbaikan pembelajaran 

dinyatakan berhasil dan tuntas pada siklus kedua. 

 

Saran  

Berdasarkan simpulan penelitian tindakan di kelas X IPA 5 SMAN .Tumijajar  ada beberapa saran 

peneliti, yaitu:  Bagi siswa, diharapkan agar siswa dapat meningkatkan intensitas dan kualitas belajar 

dengan menerapkan model pembelajaran Group Investigation serta selalu aktif dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran sehingga dapat mempermudah memahami berbagai materi pembelajaran. 

Selain itu siswa juga harus lebih mengembangkan sikap percaya diri mereka sehingga dapat 

berinteraksi dengan kondisi pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Siswa lebih 

berpartisipasi aktif dan memusatkan perhatian selama kegiatan pembelajaran di kelas supaya mampu 

memahami materi dengan baik. Bagi guru, guru diharapkan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif GroupInvestigation (GI) pada kompetensi dasar lain yang sesuai. Selain itu, guru juga 

dapat mengmbangkan model pembelajaran lain yang lebih bervariasi yang sesuai dengan kompetensi 

dasar yang akan diajarakan. Diharapkan guru dapat lebih kreatif dalam menginovasi pembelajaran 

serta dapat memahami dan mencoba terlebih dahulu dalam mengunakan model pembelajaran Group 

Investigation maupun model pembelajaran yang lain sebelum menerapkan model tersebut dalam 

pembelajaran. Berani berinovasi untuk menerapkan model serta media pembelajaran yang kreatif, 

menarik, dan menyenangkan sehingga menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Selain itu 

diharapkan guru dapat mengajarkan dan memotivasi siswa untuk memahami tema- tema yang 

diajarkan sehingga hasil belajar yang diperoleh dapat berguna dalam pembelajaran maupun 

kehidupan sehari-hari. Bagi Sekolah. hendaknya penelitian ini menjadi bahan masukan untuk 
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mengembangkan metode pengajaran yang ada di sekolah dan bekerjasama dengan guru dalam 

memenuhi fasilitas guna terlaksananya proses pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas 

peserta didik. Diharapkan agar sekolah dapat memberikan sarana dan prasarana guna untuk 

mengembangkan model pembelajaran Group Investigation sebagai inovasi dalam pembelajaran yang 

dapat diterapkan oleh guru-guru pada semua mata pelajaran sehingga dapat mengkatkan kualitas 

pembelajaran. 
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ABSTRACT 

The objectives of the study were: To improve the ability to write poetry through the use of school environment 

techniques in class VIII B odd semester students of SMP Negeri 4 Bukit Kemuning in the 2017/2018 academic 

year. the results of the analysis of action research for class VIII B SMP Negeri 4 Bukit Kemuning, it can be 

concluded that through learning using school environment utilization techniques can increase the learning 

activities of class VIII students at SMP Negeri 4 Bukit Kemuning in the 2017/2018 academic year in writing 

poetry is classified as very good. This can be seen from the results of observations of student activities in the 

process of learning to write poetry as a whole, namely in cycle one student activity scores 60% in cycle one 

while in cycle two increases student activity to 78%. Through learning with school environment utilization 

techniques, the results of students' poetry writing skills are very good as evidenced by the average score of 

65.18 in cycle one, students who complete are 68.75% while students who do not complete are 31.25% in cycle 

one . The average value in the second cycle is 75, students who complete 84.37% while students who do not 

complete 15.62%. This figure indicates that classically out of 32 students, students agree with the discussion 

method applied by the researcher. 

Key Word: Poetry Writing Ability 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah:Meningkatkan kemampuan menulis puisi melalui teknik pemanfaatan lingkungan 

sekolah pada siswa kelas VIII B semester ganjil SMP Negeri 4 Bukit Kemuning tahun pelajaran 

2017/2018.  hasil analisis penelitian tindakan kelas VIII B SMP Negeri 4 Bukit Kemuning, dapat 

disimpulkan bahwa melalui pembelajaran dengan teknik pemanfaatan lingkungan sekolah dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Bukit Kemuning tahun pelajaran 2017/2018 

dalam menulis puisi tergolong sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran menulis Puisi secara keseluruhan yaitu pada siklus satu aktivitas siswa 

memperoleh nilai 60% pada siklus satu sedangkan pada siklus dua meningkat aktivitas siswa menjadi 78%. 

Melalui pembelajaran dengan teknik pemanfaatan lingkungan sekolah, hasil kemampuan menulis puisi 

siswa sangat baik terbukti dari hasil nilai rata-rata 65,18 pada siklus satu, siswa yang tuntas adalah 68,75% 

sedangkan siswa yang tidak tuntas adalah 31,25% pada siklus satu. Nilai rata-rata pada siklus dua adalah 

75, siswa yang tuntas 84,37% sedangkan siswa yang tidak tuntas 15,62%. Angka ini mengindikasikan 

bahwa secara klasikal dari jumlah siswa 32 orang, siswa setuju terhadap metode diskusi yang diterapkan 

peneliti. 

Kata Kunci: Kemampuan Menulis Puisi 
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Latar Belakang Masalah 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan 

maupun tulis (Depdiknas, 2008: 16).Ruang lingkup matapelajaran Bahasa Indonesia mencakup 

komponen kemampuan berbahasadan kemampuan bersastra yang meliputi aspek menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis.Salah satu keterampilan menulis yang tertuang dalam Standar 

Isi Bahasa Indonesia kelas VIII semester ganjil,standar kompetensi menulis meliputi:menyusun 

keindahan alam dan pengalaman melalui kegiatan menulis kreatif puisi.  

 

Keterampilan menulis mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia.Dengan menulis 

seseorang dapat mengungkapkan pikiran dan gagasan untuk mencapai maksud dan 

tujuannya.Kompetensi diajarkan untuk melatih kebiasaan menulis dikalangan siswa,namun 

demikian sebagian besar siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Bukit Kemuning masih kesulitan 

menulis puisi.Hal ini disebabkan karena siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Bukit Kemuning belum 

terbiasa menulis puisi dan kurangtepat guru memilih teknik pembelajaran menulis puisi menjadi 

faktor penyebab ketidakberhasilan sekolah baik bagi siswa atau punguru tersebut. Indikasi ini 

terlihat pada nilai rata-rata pelajaran menulis khususnya menulis puisi siswa kelas VIII 

menduduki peringkat terbawah dari kelima aspek penilaian berbahasa dengan KKM 6,7. Nilai 

tersebut dapat dijelaskan tabel berikut. 

 

Tabel Nilai Rerata Aspek Kebahasan Siswa Kelas VIII Semester Ganjil 2017/2018 

Kelas 
Nilai Aspek Kebahasaan 

Mendengar Berbicara Membaca Menulis 

VIII A 69 70 73 62 

VIII B 67 73 65 63 

VIII C 63 68 68 64 

VIII D 68 69 71 63 

Rerata 67 67 67 63 

Sumber Waka Kurikulum SMP Negeri 4 Bukit Kemuning  

 

Berdasarkan wawancara antara peneliti dan siswa diperoleh gambaran mengenai kesulitan 

kegiatan menulis puisi, yaitu salah satunya diksi (pilihan kata) yang dimiliki siswa terbatas 

mengingat mereka masih menduduki kelas delapan pendidikan menengah pertama.Mereka 

merasa kesulitan merangkaikan kata menjadi puisi dengan bahasa yang ekspresif.Pelajaran 

menulis puisi adalah pelajaran yang paling tidak dikuasai siswa dikarenakan siswa masih 

kesulitan menggunakan pilihan kata, dan merangkai kata.Pembelajaran menulis adalah momok 

dalam pelajaran Bahasa Indonesia bagi siswa karena mereka harus berpikir dan menuangkan 

pikirannya dalam bahasa tulis sekaligus.Keterbatasan kosakata siswa cukup memengaruhi minat 

siswa dalam mengembangkan idenya untuk dituangkan menjadi tulisan puisi.Akhirnya mereka 

jadi menjadi malas untuk mengikuti pelajaran menulis puisi. 

 

Guru juga masih kesulitan menemukan teknik pembelajaran yang tepat untuk mengajar materi 

menulis puisi.Selama ini dalam mengajar materi menulis puisi, guru menggunakan teknik 

ceramah dan tugas.Pada awal kegiatan belajar-mengajar, guru menerapkan pembekalan materi 

mengenai pengertian menulis puisi sambil memberi pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang 

menulis puisi.Kemudian guru memberi tugas pada siswa untuk menulis puisi.  
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Menurut siswa, pembelajaran menulis puisi itu tidak menyenangkan karena mereka merasa 

kesulitan dalam menggunakan kalimat. Di lain pihak, guru mengatakan pelajaran menulis puisi 

adalah keterampilan berbahasa yang paling tidak dikuasai siswa. Pembelajaran menulis puisi 

adalah momok dalampelajaran Bahasa Indonesia bagi siswa karena mereka harus berpikir dan 

menuangkan pikirannya dalam bahasa tulis sekaligus.Keterbatasan kosakata siswa cukup 

memengaruhi minat siswa dalam mengembangkan idenya untuk dituangkan menjadi puisi. Oleh 

karena itu penulis memilih teknik pemanfaatan lingkungan sekolah untuk pembelajaran menulis 

puisi, ternyata mempunyai keunggulan antara lain: Dapat digunakan untuk beberapa tema. 

Meningkatkan rasa keakraban diantara siswa sehingga tumbuh rasa persatuan. Membuat suasana 

pembelajaran aktif dan hidup. Siswa bebas menulis sesuaikeinginannya. Tumbuhnya motivasi 

siswa dalam belajar. 

 

Guru kesulitan menemukan teknik yang tepat untuk mengajarkan materi menulis puisi. Selama 

ini dalam mengajarkan materi menulis puisi, guru menggunakan metode ceramah dan tugas dan 

cenderung teoritis. Pada awal kegiatan belajar- mengajar, guru menerapkan pembekalan materi 

mengenai pengertian menulis puisi sambil memberi pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang 

tulisan puisi, kemudian guru mengajarkan kepada siswa materi menulis puisi. Selanjutnya, siswa 

diminta membuat tulisan puisi sesuai dengan penjelasan guru. Siswa masih mengalami kesulitan 

membuat tulisan puisi yang baik, terbukti hasil pekerjaan menulis puisi siswa belum maksimal. 

Kesulitan yang banyak dialami siswa adalah cara mengembangkan ide dan mengatur ide tersebut 

agar dapat ditulis secara runtut. 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah peningkatan kemampuan menulis puisi 

dapat melalui teknik pemanfaatan lingkungan sekolah pada siswa kelas VIII-B semester ganjil 

SMP N 4 Bukit Kemuning tahun pelajaran 2017/2018? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah:Meningkatkan kemampuan menulis puisi melalui teknik pemanfaatan 

lingkungan sekolah pada siswa kelas VIII B semester ganjil SMP Negeri 4 Bukit Kemuning 

tahun pelajaran 2017/2018. 

 

Landasan Teori 

Puisi pada hakikatnya merupakan hasil rekaman dan peristiwa atau gambaran objek menarik 

yang dituangkan melalui pikiran ke dalam bahasa tulis. Puisi berhubungan dengan 

pengalaman(Nadjua,2009:5-12). Beberapa sastrawan telah mencoba memberi definisi sebagai 

berikut:(1)Puisi adalah seni peniruan,gambar bicara, yang bertujuan untuk mengejar kesenangan, 

(2) Luapan secara spontan perasaan terkuat yang bersumber dan perasaan yang terkumpul dan 

ketenangan(3) Puisi adalah lahar imajinasi yang menahan terjadinya gempa bumi, (4) puisi 

adalah ekspresi konkrit dan artistik pemikiran manusia dalam bahasa yang emosional yang 

berirama, (5) Puisi adalah pengalaman imajinatif yang bernilai dan berarti sederhana yang 

disampaikan dengan bahasa yang tepat, (6) puisi adalah pendramaan pengalaman yang bersifat 

menafsirkan dalam bahasa berirama. 

 

Altenbemd (dalam Pradopo, 2012:4) puisi adalah pendramaan pengalaman yang bersifat 

penafsiran (menafsirkan) dalain bahasa berirama (bermetrum) (as the interpretive dramatization 

of experience in metrical language).Maksud pengertian di atas adalah bahwa pendramaan di sini 

adalah orang penyair mengubah atau menceritakan pengalaman melalui puisi dengan bahasa 
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yang terstruktur. Pengalaman itu dapat berupa pengalaman menyedihkan, menyenangkan, dan 

mengharukan. 

 

Samuel Taylor Coleridge (dalam Pradopo, 2014:5) mengemukakan puisi itu adalah kata-kata 

yang terindah dalam susunan terindah.Dan pengertian tersebut bahwa puisi dibuat seindah 

mungkin baik dilihat dari bahasa, susunan dan keindahan secara umum. Carlyle berkata, puisi 

merupakan pemikiran yang bersifat musical. Dalam perkataan tersebut bahwa pemikiran yang 

bersifat musikal yaitu irama, bunyi, yang ada dalam puisi tersebut serasi dan mempergunakan 

orkestasi bunyi. 

 

Wordswoth (dalam Pradopo, 2012:6) mempunyai gagasan bahwa puisi adalah pernyataan 

perasaan yang imajinatif yaitu perasaan yang direkaan atau diangankan. Berdasarkan pengertian 

tersebut puisi dapat sebagai ungkapan seseorang/perasaan yang dirasakan baik itu secara 

langsung atau pun tidak secara langsung.Shelly mengemukakan bahwa puisi adalah rekaman 

detik-detik yang paling indah dalam hidup kita. Misalnya saja peristiwa yang sangat 

mengesankan dan menimbulkan keharuan yang kuat, seperti kebahagiaan, kegembiraan yang 

memuncak, percintaan, bahkan kesedihan karena kematian. Puisi dapat dikatakan sebagai 

ungkapan baik itu ungkapan kesedihan ataupun berupa kesenangan yang terekam dalam pikiran.  

 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa puisi adalah ekspresi 

pengalaman yang ditulis secara sistematik dengan bahasa yang puitis.Kata puitis sudah 

mengandung keindahan yang khusus untuk puisi.Disamping itu puisi dapat membangkitkan 

perasaan yang menarik perhatian, menimbulkan tanggapan yang jelas atau secara umum 

menimbulkan keharuan. 

 

Menulis puisi adalah kegiatan mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan bahasa yang indah. 

Keindahan bahasa puisi mencakup keindahan bunyi, kata larik, dan baitnya. Puisi dapat 

dihasilkan berdasarkan pengamatan, pengalaman, dan perenungan dengan menggunakan bahasa 

yang indah,antara lain menyangkut keserasian pilihan bunyi serta pilihan kata dan 

urutannya.Disamping itu,sebuah puisi yang baik umumnya mengungkapkan kejujuran, jadi 

perihal keindahan bahasa dan kejujuran isi merupakan dua hal penting dalam menulis puisi.  

 

Usaha menulis puisi banyak dilakukan orang. Namun, usaha itu sering gagal karena mereka tidak 

mengetahui cara menulis puisi, mereka hanya berusaha merangkai kata-kata untuk dijadikan 

sebuah puisi. Padahal untuk menulis puisi diperlukan pengetahuan mendasar tentang puisi itu 

sendiri. 

 

Kadang-kadang dalam proses mengajar belajar siswa perlu diajak keluar sekolah, untuk meninjau 

tempat-tempat tertentu atau objek yang lain. Hal ini bukan hanyauntuk melihat sesuatu, tetapi 

untuk belajar atau memperdalam pelajarannya dengan melihat kenyataannya. Karena itu 

dikatakan teknik pemanfaatan lingkungan, ialah cara mengajar yang dilaksanakan dengan 

mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar kelas untuk mempelajari sesuatu.  

 

Teknik pemanfaatan lingkungan sekolah ini digunakan karena memiliki tujuan memperoleh 

pengalaman langsung dari objek yang dilihatnya; dapat turut menghayati tugas pekerjaan milik 

seseorang, serta dapat bertanya jawab dan mengamati sesuatu. Agar nantinya dapat mengambil 

kesimpulan, dan sekaligus dalam waktu yang sama ia bias mempelajari beberapa mata pelajaran.  
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Metodologi Penelitian 

Rancangan Penelitian 

Untuk mencapai tujuan penelitian secara efektif,perlu adanya tahapan kerja yang sistematis. 

Dalam hal ini, perlu adanya tahapan kerja yang harus ditempuh. Metode penelitian merupakan 

sesuatu yang sangat penting, karena berhasil tidaknya, demikian juga tinggi rendahnya kualitas 

hasil penelitian sangat ditentukan oleh ketepatan peneliti dalam memilih metode penelitian.  

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas (PTK) adalah suatu 

bentuk penelitian yang dilaksanakan oleh guru untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam 

melaksanakan tugas pokoknya, yaitu mengelola pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dalam arti 

luas. Tujuan PTK secara umum adalah memperbaiki pelaksanaan KBM. 

 

Penelitian dilaksanakan dari pengalaman melaksanakan pembelajaran di kelas VIII B pada 

semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018. Dalam tes pra siklus nilai rata- rata 62,62 belum 

mencapai KKM 67,00.Dalam penelitian ini dipergunakan teknik sesuai dengan tahapan kerja 

yang ditempuh. Teknik yang dimaksud berkaitan dengan (1) rancangan penelitian, (2) subjek 

penelitian, (3) instrument penelitian,(4) pengumpulan data, (5) analisis data.  

 

PTK dilakukan secara siklus dan banyaknya siklus disesuaikan dengan kebutuhan dalam 

peningkatan hasil pembelajaran, batasannya adalah tercapai target pembelajaran itu 

sendiri.Kelebihan dan kekurangan PTK dapat diketahui dengan melaksanakan tahapan-tahapan 

sebagai berikut: (1)perencanaan, (2)pelaksanaan, (3) observasi, (4) refleksi. Penelitian tindakan 

kelas ini bercirikan adanya perubahan yang secara terus menerus. Bila kegiatan menulis puisi 

dengan teknik pengamatan belum mampu meningkatkan keterampilan menulis pada siklus 

pertama, peneliti merencanakan tindakan siklus kedua, dan seterusnya sampai mencapai hasil 

yang diharapkan. Dengan demikian, jumlah siklus tidak terikat dan tidak ditentukan sampai 

siklus tertentu. Jika ada peningkatan sesuai dengan indikator yang diharapkan, maka siklus dapat 

dihentikan apabila dirasa tidak ada peningkatan hasil belajar dalam setiap tahapan yang telah 

dilalui sehingga mencapai tingkat kejenuhan. 

 

Subjek Penelitian 

Subjek yang terlibat dalam penelitian ini, adalah siswa kelas VIII-B SMP Negeri 4 Bukit 

Kemuning dengan jumlah siswa 32 orang, terdiri dari laki-laki 12 orang dan perempuan 20 

orang. Penelitian memilih kelas VIII-B karena nilai rata-rata masih rendah 62.62 sehingga perlu 

motivasi khusus untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menulis puisi.  

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat dan waktu penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua 

siklus. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di kelas VIII B SMP Negeri 4 Bukit Kemuning, 

memiliki 12 rombel yang terdiri, kelas IX 4 rombel, kelas VIII terdiri 4 rombel, kelas VII terdiri 

4 rombel. Penelitian dilaksanakan pada semester genap dari bulan September sampai bulan 

November 2017. Jadwal penelitian sesuai dengan kalender pendidikan dan jadwal mata 

pelajaran, penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. 

 

Rencana Penelitian Tindakan Kelas 

PTK merupakan suatu bentuk kajian reflektif oleh pelaku tindakan, PTK dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap 

tindakan-tindakan yang dilakukan, dan memperbaiki kondisi praktik pembelajaran yang 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7  │   No.2 │    FEBRUARI 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         101 

  

dilakukan. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan secara klasikal, karena harus diuji beberapa 

kali sampai ditemukan tindakan terbaik untuk memperoleh kevalidan data. Pelaksanaan tindakan 

kelas pada penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap-tiap siklus terdiri atas empat tahap, 

yaitu: perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

 

Siklus pertama dilakukan untuk mengindentifikasi masalah pada pembelajaran Bahasa Indonesia 

yang terkait dengan keterampilan menulis pada siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Bukit Kemuning. 

Masalah yang timbul akan diberikan usaha pemecahan dengan pemanfaatan lingkungan sekitar. 

Siklus kedua merupakan revisi dari tindakan siklus I. Pada dasarnya, prosedur atau langkah-

langkah pada siklus II sama dengan pada siklus 1 dan model pembelajaran dilakukan masih tetap 

teknik pemanfaatan lingkungan sekitar. Segala macam kendala yang dialami pada siklus 1 

diupayakan pemecahan dan perbaikan pada siklus II. 

 

Revisi ini dilakukan pada perbaikan teknik pemanfaatan lingkungan sekitar dan partisifasi pada 

individu siswa. Revisi dilakukan pada metode yang dianggap negatif, sementara yang positif 

tetap dipertahankan. 

 

Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data Arikunto 

(1990:177). Peneliti ini menggunakan beberapa instrument yang disesuaikan dengan sifat data 

yang diambil, seperti: lembar observasi, tes hasil belajar dan lembar pengamatan aktivitas siswa.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada pelaksanaan penelitian kelas di SMP Negeri 4 Bukit Kemuning, peneliti dibantu oleh 

seorang teman kolaborator yaitu guru Bahasa Indonesia. Beliau membantu peneliti memberikan 

masukan dalam rangka pengumpulan data selama proses pembelajaran berlangsung, baik dari 

segi kemajuan maupun kekurangan yang terjadi selama proses pembelajaran menulis puisi 

dengan teknik pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai objek, serta tanggapan siswa tentang 

proses pembelajaran yang telah berlangsung. 

 

Untuk mendapatkan hasil penelitian sebagaimana tertera pada tujuan penelitian, diperlukan tiga 

siklus. Siklus 1 memerlukan tiga kali pertemuan dengan alokasi waktu dua jam pelajaran. Usai 

pertemuan kedua, guru mengadakan tes menulis puisi untuk mengukur perkembangan 

kemampuan menulis puisi siswa. Siklus11 juga memerlukan tiga kali pertemuan dengan alokasi 

waktu dua jam pelajaran. Evaluasi kemampuan menulis puisi dilaksanakan pada akhir pertemuan 

kedua. Perkembangan hasil dari siklus ke siklus hingga diperoleh hasil akhir.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui teknik pemanfaatan lingkungan sekolah dapa t 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang berkaitan pada 

keterampilan menulis melalui menulis puisi. Puisi biasa menjadi kesenangan atau hobi yang 

isinya merupakan ungkapan yang berisi kejadian atau pengalaman seseorang yang dialami setiap 

hari. Puisi bukanlah semata-mata sebuah catatan pikiran-pikiran kita dan aktivitas sehari hari 

tetapi juga merupakan catatan kemajuan dan perkembangan dari seseorang yang terus menerus 

bertambah. Sifat yang perlahan-lahan berkembang menjadi bukti dan tampak jelas bagi orang 

yang memelihara puisi jika puisi tersebut dibaca kembali setelah setahun atau lebih.  

 

Puisi juga bisa digunakan untuk menulis ungkapan perasaan isi hati dan pikiran- pikiran yang 

benar, tidak menyimpang atau dibesar-besarkan, dan harus lengkap tanpa meringkas-ringkas apa 
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yang ada. Kenyataan, ini merupakan catatan yang terus terang tanpa sesuatu yang disembunyikan 

dan dihilangkan dari konteks nya. Puisi seperti itu membuat mudah bagi orang untuk melihat ke 

dalam dirinya dengan kejujuran yang mutlak, penilaian kondisi atas diri sediri menjadi sederhana 

dan mudah, serta seseorang juga dapat perlahan-lahan mulai menerima dirinya sendiri 

sebagaimana adanya tanpa merasa malu atau bersalah. Setiap orang dalam kehidupan ini past i 

mengalami berbagai pengalaman. Ada yang menarik, menjengkelkan, mengecewakan, bahkan 

membuat putus asa. Semua pengalaman tersebut dapat saja diungkapkan/dicurahkan kepada 

orang lain. Apakah itu teman, orang tua, atau siapa saja. Jika tidak ada seseorang yang dapat 

mencurahkan pengalaman, bisa juga perasaan, pemikiran, bahkan hasil perenungan, kita bias 

menuliskannyalewatpuisi.Bila menulis puisi telah dilakukan seperti pada uraian di atas maka 

secara perlahan kesulitan menulis puisi akan hilang.  

 

Dalam pelaksanaan tindakan peneliti menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

menggunakan teknik pemanfaatan lingkungan sekolah. Dalam RPP berisi tujuan pembelajaran, 

materi pelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar, 

dan penilaian. Tujuan pembelajaran sangat penting diketahui siswa karena dengan penjelasan 

tujuan akan dicapai, siswa akan mengetahui arah pembelajaran. Materi pembelajaran menulis 

puisi diambil dari standar kompetensi menulis. Dengan melalui teknik pemanfaatan lingkungan 

sekolah, teknik ini dipilih karena mencerminkan ke arah pembelajaran. Rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) merupakan pedoman dalam melaksanakan pembelajaran agar arah dan 

tujuan pembelajaran dapat dicapai. RPP yang disusun dengan menerapkan teknik pemanfaatan 

lingkungan sekolah dapat meningkatkan proses pembelajaran yang berdampak pada keterampilan 

menulis puisi pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 4 Bukit Kemuning.  

 

Dalam perencanaan penelitian tindakan, peneliti dan kolaboratormempersiapkan instrument 

penelitian, yakni (1) lembar observasi untuk pengamatan aktivitas siswa dan guru, (2) pedoman 

wawancara untuk mengetahui hal yang berkenaan dengan proses pembelajaran pada siswa 

setelah pembelajaran berlangsung. Lembar aktivitas guru berisi kegiatan yang diamati 

kolaborator dengan mengisi skor pada kolom yang tersedia. Pedoman wawancara disusun untuk 

mengetahui tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran. Tanggapan siswa penting untuk 

diperhatikan dalam rangka menyusun tindakan untuk pembelajaran selanjutnya. 

 

Proses pembelajaran yang dilakukan di kelas VIII menggunakan teknik pemanfaatan lingkungan 

sekolah. Siklus satu pembelajaran dengan teknik pemanfaatan lingkungan sekolah secara 

kelompok dan pada siklus dua menggunakan teknik pemanfaatan lingkungan sekolah secara 

kelompok. 

 

Proses pembelajaran menulis puisi dengan teknik pemanfaatan lingkungan sekolah secara 

kelompok dapat meningkatkan hasil belajar siswa menulis puisi siswa dalam proses 

pembelajaran. Teknik pemanfaatan lingkungan sekolah secara kelompok mampu meningkatkan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Semua ini tentunya tidak lepas dari kesabaran guru 

dalam mengarahkan dan memotivasi siswa dalam proses pembelajaran.  

 

Evaluasi yang digunakan oleh guru dalam keterampilan menulis puisi harus disesuaikan dengan 

rubric penilaian kompetensi yang akan dicapai. Komponen evaluasi antara lain, pilihan kata, 

persajakan, penggunaan majas, dan citraan, komponen ini harus diperhatikan guru dalam 

penilaian. Guru tidak lagi menilai dari bagusnya tulisan tetapi disesuaikan dengan kriteria 

komponen yang ditetapkan. 
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Teknik pemanfaatan lingkungan sekolah di dalam proses pembelajaran menulis puisi dapat 

meningkatkan nilai kemampuan menulis puisi. Pembelajaran dengan teknik pemanfaatan 

lingkungan sekolah yang digunakan dalam proses pembelajaran menulis sangat membantu siswa 

dalam menyelesaikan tugas yangdiberikan guru, karena dengan teknik pemanfaatan lingkungan 

sekolah siswa termotivasi untuk kreatif, aktif, disiplin, dan bertanggung jawab dalam 

menyelesaikan pembelajaran. Peningkatan menulis puisi siswa kelas VIII dapat divisualisasikan 

sebagai berikut. 

Tabel Hasil Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi Siswa Kelas VIII.  

No Hasil 

Tidak Tuntas Tuntas 

Jumlah Siswa Persentase Jumlah Siswa Persentase 

1 Siklus1 10 31,25 23 68,75 

2 Siklus2 5 15,62 28 84,37 

 

Berdasarkan data di atas, siswa kelas VIII dalam menulis puisi mengalami peningkatan dari 

siklus 1 ke siklus 2. pada siklus satu peneliti menggunakan metode diskusi secara 

kelompok,ternyata hasilnya belum memenuhi kriteria yang ditentukan, yaitu KKM 67,00 atau 

persentase ketuntasan 75% dari jumlah siswa. Siswa yang tuntas hanya 22 orang dengan 

persentase 68,75% dan siswa yang tidak tuntas ada 10 orang atau persentase 31,25%. 

 

Pada siklus 2, penulis menerapkan metode diskusi secara kelompok, siswa yang mencapai 

ketuntasan mengalami peningkatan dari 68,75% menjadi 84,37%. Sedangkan siswa yang tidak 

tuntas mengalami penurunan dari 31,25% menjadi 15,62%. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis penelitian tindakan kelas VIII B SMP Negeri 4 Bukit Kemuning, dapat 

disimpulkan bahwa melalui pembelajaran dengan teknik pemanfaatan lingkungan sekolah dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Bukit Kemuning tahun pelajaran 

2017/2018 dalam menulis puisi tergolong sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran menulis Puisi secara keseluruhan yaitu pada siklus 

satu aktivitas siswa memperoleh nilai 60% pada siklus satu sedangkan pada siklus dua meningkat 

aktivitas siswa menjadi 78%. Melalui pembelajaran dengan teknik pemanfaatan lingkungan 

sekolah, hasil kemampuan menulis puisi siswa sangat baik terbukti dari hasil nilai rata -rata 65,18 

pada siklus satu, siswa yang tuntas adalah 68,75% sedangkan siswa yang tidak tuntas adalah 

31,25% pada siklus satu. Nilai rata-rata pada siklus dua adalah 75, siswa yang tuntas 84,37% 

sedangkan siswa yang tidak tuntas 15,62%. Angka ini mengindikasikan bahwa secara klasikal 

dari jumlah siswa 32 orang, siswa setuju terhadap metode diskusi yang diterapkan peneliti.  

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran-saran yang dapat disampaikan oleh peneliti sebagai berikut: 

Diharapkan kepada guru Bahasa Indonesia agar menerapkan teknik pemanfaatan lingkungan 

sekolah sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran Bahasa Indonesia sesuai dengan 

rancangan tindakan yangtelah dipaparkan dan dilaksanakan olehpeneliti. Pembelajaran dengan 

teknik pemanfaatan lingkungan sekolah sudah terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam menulis puisi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Diharapkan kepada peneliti lain agar 

mengadakan penelitian lebih lanjut dengan teknik pemanfaatan lingkungan sekolah pada 
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keterampilan yang lain. Guru bidang studi Bahasa Indonesia SMP Negeri 4 Bukit Kemuning 

hendaknya lebih sering memberikan pelatihan kepada siswa dalam menulis puisi dan 

keterampilan menulis.Dengan banyaknya pelatihan yang dilakukan siswa di dalam maupun di 

luar kelas, akan lebih terlatih sehingga kemampuan mereka menjadi lebih baik 
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SMA Negeri 2 Tulang Bawanng Tengah Kab.Tulang Bawang Provinsi Lampung 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to increase student activity and learning outcomes by using problem solving 

methods. This research uses Classroom Action Research with a cycle consisting of 4 stages, namely planning, 

implementation, observation, and reflection. The research subjects were students of class X Social Sciences 2 

SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah Kab.Tulang Bawang for the academic year 2019/2020 as many as 25 

students. The results showed an increase in learning motivation from 9 students or 36.00% in the initial study to 

18 students or 72.00% in the first cycle and 24 students or 96.00% in the last cycle. This is supported by the 

increase in the average initial study learning outcomes of 66.00 in the first cycle the average score obtained by 

students is 74.40 and in the second cycle the average score obtained by students is 84.40 at the end of the 

second cycle and supported by an increase in learning mastery in the initial state as many as 9 students 

(36.00%), after the improvement was carried out with the application of the application of problem solving 

methods (problem solving) the first cycle increased to 18 students or 72.00% and in the second cycle increased 

back to 22 students or 88.00%.  

Key Word: Motivation, Learning Outcomes, Problem Solving 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode 

problem solving. Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas dengan siklus yang terdiri dari 4 tahap 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X IPS 2 SMA 

Negeri 2 Tulang Bawanng Tengah Kab.Tulang Bawang Tahun Pelajaran 2019/2020  sebanyak 25 orang siswa. 

Hasil penelitian menunjukkan peningkatan motivasi belajar dari 9 siswa atau 36,00% pada studi awal menjadi 

18 siswa atau 72,00%  pada siklus pertama dan 24 siswa atau 96,00% pada siklus terakhir. Hal tersebut 

didukung dengan kenaikan rata-rata hasil belajar studi awal sebesar 66,00 pada siklus  I  nilai  rata-rata  yang  

diperoleh  siswa  adalah  74,40 dan pada siklus II rata-rata nilai yang diperoleh siswa adalah 84,40 pada akhir 

siklus kedua serta didukung dengan peningkatan ketuntasan belajar pada keadaan awal sebanyak 9 siswa 

(36,00%), setelah dilaksanakan perbaikan dengan penerapan penerapan penerapan metode pemecahan masalah 

(problem solving) siklus I meningkat menjadi 18  siswa atau 72,00% dan pada siklus II meningkat kembali 

menjadi 22 siswa atau 88,00%.  

Kata Kunci : Motivasi, Hasil Belajar, Problem Solving 
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Latar Belakang Masalah 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru yang diberlakukan di Indonesia mulai tahun ajaran 

2013/2014 (Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 

Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah). Kurikulum 2013 ini adalah kurikulum yang 

menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut dengan (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). 

Kurikulum 2013   adalah suatu perangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan 

pembelajaran sebagai   panutan dalam belajar mengajar untuk dikembangkan berdasarkan kebutuhan 

sekarang dan untuk masa yang akan datang. Berlakunya suatu kurikulum di Indonesia di atur 

berdasarkan peraturan Mentri  Pendidikan  dan  Kebudayaan beserta Undang-Undang Nomor 60 

tahun 2014. 

 

Dalam penerapan kurikulum 2013 Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran kurikulum 2013 

ini yaitu Pendekatan Scientific / Pendekatan Ilmiah. Penerapan Pendekatan Scientific sebagai cara 

untuk mengatasi kebosanan, kejenuhan, dan untuk meningkatkan kemampuan belajar peserta didik 

pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Karena dalam pendekatan scientific ada lima proses 

yang harus dilaksanakan pada saat proses pembelajaran yaitu: mengamati, menanya, mencoba, 

mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. 

 

Penilaian kompetensi peserta didik pada kurikulum 2013 mencangkup tiga standar kompetensi lulusan 

(SKL), yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan (Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang 

Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah). Salah satu tujuan dari penilaian 

adalah untuk mengetahui apakah kemampuan peserta didik meningkat agar tercapai kompetensi yang 

diharapkan (kemendikbud 2013b). Ketiga kompetensi tersebut sama dengan kompetensi pada 

kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang sering disebut 

dengan kurikulum 2006. Perbedaannya yaitu hanya terletak pada adanya penilaian sikap spritual, 

kompetensi inti (KI), dan pengelompokkan kompetensi dasar (KD). 

 

Berdasarkan hasil obervasi awal terdapat permasalahan pada pembelajaran PKn, salah satunya di 

kelas X IPS 2 SMAN 2 Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat  terutama dalam 

meningkatkan kemampuan belajar peserta didik di kelas. Suasana di kelas terkesan kaku dan peserta 

didik cenderung diam dan tidak memperhatikan guru menerangkan didepan kelas. Menurut 

keterangan beberapa peserta didik, kemampuan belajar mereka di kelas kurang dikerenakan mereka 

menganggap pembelajaran PKn adalah pembelajaran yang paling membosankan, karena guru 

menyampaikan materi dengan menggunakan metode ceramah, murid jadi mengantuk dan mereka 

berasumsi dengan metode ceramah pembelajaran menjadi kaku, dan peserta didik kurang 

memperhatikan. 

 

Dari 25 siswa di kelas X IPS 2 hanya 9 siswa (36,00%)  saja yang mencapai tingkat penguasaan 

materi 85% ke atas atau yang mendapatkan nilai minimal sama dengan KKM sebesar 75, sedangkan 

16 siswa (64,00%) dinyatakan belum tuntas karena memperoleh nilai di bawah KKM, dengan 

perolehan rata-rata hasil belajar secara klasikal sebesar 66,00.  

 

Untuk  itu  guru  perlu  menggunakan  beragam  metode  yang  menyediakan beragam  pengalaman  

belajar  melalui  contoh  dan  bukti  yang  kontekstual.  Untuk menciptakan  kegembiraan  dalam  

proses  pembelajaran,  mengurangi  keabstrakan dan meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir 

kritis maka harus diterapkan metode  mengajar  yang  baik.  Siswa  akan  lebih  mudah  memahami  

suatu  konsep jika  dalam  belajar  siswa  dapat  menggunakan  sebanyak  mungkin  indera  dan 

berinteraksi dengan isi pembelajaran. Apalagi pembelajaran PKn merupakan pembelajaran  yang  
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sarat  materi  sehingga  siswa  dituntut  memiliki  pemahaman  yang holistik terhadap materi yang 

disampaikan guru.    

 

Metode  Pembelajaran  Problem  Solving  merupakan  salah  satu  pendekatan pembelajaran 

motivasional yang diyakini mampu meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis terhadap 

berbagai persoalan  karena Pada  dasarnya  hidup  ini adalah  memecahkan  masalah.  Hal  ini  

memerlukan  kemampuan  berpikir  kritis dan kreatif. Dengan  kata  lain  kemampuan memecahkan 

masalah merupakan tujuan utama pendidikan.  Menindaklanjuti  pembelajaran  yang  belum  

maksimal/belum  dapat meningkatkan  hasil  belajar  membuat  peneliti  membuat  rencana  tindakan  

kelas yang akan ditujukan untuk memperbaiki pembelajaran. Penelitian Tindakan Kelas yang  peneliti  

uji  ini  menggunakan  penerapan  metode  Problem  Solving  dalam pembelajaran PKn untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.  

 

Melalui  pengamatan  selama  pembelajaran  diketahui  faktor  yang menyebabkan hasil belajar siswa 

yaitu kurang tepatnya metode pembelajaran yang diterapkan  oleh  guru  karena  pada  pembelajaran  

sebelumnya  siswa  bersikap  pasif dan menunjukkan ketidaktertarikannya. Salah satu alternatif 

metode pembelajaran yang  dapat  dikembangkan  adalah  pembelajaran  PKn  dengan  menggunakan 

pendekatan pemecahan masalah (Problem Solving).  

 

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut,  penulis  tertarik  mengadakan penelitian terhadap 

penerapan metode Problem Solving untuk meningkatkan hasil  belajar  siswa.  Maka  Penelitian  ini  

berjudul  “Penerapan  Metode  Problem  Solving untuk  Meningkatkan  Motivasi dan Hasil  Belajar  

PKn  Materi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara 

Siswa Kelas X IPS 2  Semester 1 Tahun Pelajaran 2019/20120”. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti meminta bantuan kepala sekolah, dan teman sejawat untuk 

membantu mengidentifikasi kekurangan dari pembelajaran yang dilaksanakan. Dari hasil diskusi 

terungkap beberapa masalah yang terjadi dalam pembelajaran yaitu: Peserta didik kurang semangat, 

kurang partisipasi, dan kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran  PKn yang dianggap 

membosankan dan tidak penting karena hanya membahas tentang dinamika sosial, ekonomi, budaya, 

politik, dan hukum. Bahkan beberapa siswa mengantuk dan mengobrol dengan teman sebangkunya. 

Kurangnya motivasi peserta didik pada saat pembelajaran PKn berlangsung, hal ini terlihat ketika 

guru sedang menyampaikan materi, peserta didik hanya diam tanpa merespon dan tidak berpartisipasi. 

Peserta didik hanya dituntut menghafal materi dan bisa mengerjakan soal ujian tanpa memperdulikan 

proses pembelajaran. Permasalahan yang sering terjadi pada saat proses pembelajaran PKn yang 

sering menggunakan metode ceramah pada saat kegiatan belajar mengajar sehingga peserta didik 

menjadi tidak aktif dan acuh tak acuh saat pembelajaran berlangsung. 

 

Rumusan Masalah  

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  dipaparkan,  permasalahan yang  akan ditelit i 

adalah bagaimana penerapan metode problem solving terhadap motivasi dan  hasil  belajar  siswa.  

Peneliti akan berusaha menjawab rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana proses pelaksanaan 

pembelajaran PKn materi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 

negara dengan penerapan  metode  Problem  Solving  siswa kelas X IPS 2  semester 1 Tahun Pelajaran 

2019/20120? Bagaimana peningkatan motivasi  belajar PKn  materi nilai-nilai Pancasila dalam 

kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara siswa kelas X IPS 2  semester 1 Tahun 

Pelajaran 2019/20120melalui penerapan  metode  Problem  Solving?  Bagaimana peningkatan hasil 
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belajar PKn  materi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 

negara siswa kelas X IPS 2 semester 1 Tahun Pelajaran 2019/2020 melalui penerapan  metode  

Problem  Solving? 

 

Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari pelaksanaan perbaikan pembelajaran yang dilaksanakan melalui pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas ini adalah :Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran dengan 

menerapkan metode problem solving siswa  kelas X IPS 2 semester 1 Tahun Pelajaran 2019/20120. 

Untuk  mengetahui peningkatan motivasi belajar  siswa  kelas X IPS 2  semester 1 Tahun Pelajaran 

2019/20120 setelah  menerapkan  metode problem solving. Untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar  siswa kelas X IPS 2  semester 1 Tahun Pelajaran 2019/20120setelah  menerapkan  metode 

problem solving.  

 

Kajian Pustaka 

Kata motivasi berasal dari kata dasar ”motif” yang berarti suatu keadaan yang dialami  oleh  makhluk  

hidup  yang  mendorong  makhluk  tersebut  berbuat  sesuatu  ke arah suatu tujuan tertentu. Subana 

(1968: 47) mengemukakan bahwa motif merupakan dorongan  yang  berasal  dari  dalam  diri  

seseorang  untuk  melakukan  suatu  tindakan yang mengarah pada tujuan yang diinginkan. Berawal 

dari kata ”motif” tersebut dapat diartikan bahwa motivasi merupakan daya penggerak yang telah aktif. 

Sukmadinata  (2003:  61)  mendefinisikan  motivasi  merupakan  kekuatan  yang menjadi  pendorong  

kegiatan  individu  yang  menunjukkan  suatu  kondisi  dalam  diri individu  yang  mendorong  atau  

menggerakkan  individu  tersebut  malakukan  kegiatan mencapai  tujuan.  Hal  senada  dikemukakan  

oleh  Surya  (2003:  99),  motivasi  adalah suatu dorongan untuk mewujudkan perilaku tertentu yang 

terarah kepada suatu tujuan tertentu.  Motivasi  suatu  individu  akan  muncul  terdorong  oleh  suatu  

tujuan  yang  ingin dicapai. Individu termotivasi untuk melakukan suatu tindakan karena memiliki 

tujuan, tindakan  atau  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  suatu  individu  dilakukan  berdasarkan 

motivasi yang dimiliki oleh individu itu sendiri. Bila suatu individu memiliki motivasi dan tujuan 

yang tinggi maka akan semakin banyak yang dilakukan.  

 

Mc.  Donald  dalam  Sardiman  (2001:  71)  menyatakan  bahwa  motivasi  adalah perubahan  energi  

dalam  diri  seseorang  yang  ditandai  dengan  munculnya  feeling  dan didahului dengan tanggapan 

terhadap adanya tujuan. Berdasarkan pengertian tersebutdapat  diartikan  bahwa  motivasi  

menyebabkan  adanya  perubahan  energi  pada  diri seseorang yang ditandai dengan adanya rasa 

(feeling) yang dapat menentukan tingkah laku individu tersebut yang terdorong oleh adanya tujuan.  

 

Pada  dasarnya  karakteristik  motivasi  ialah  sebagai  hasil  dari  kebutuhan, terarah kepada tujuan, 

dan penopang perilaku. Motivasi individu yang tinggi akan mengarahkan  kepada  perilaku  yang  

baik  dan  sesuai  dengan  arah  tujuan  sehingga membawa  hasil  yang  baik.  Sebaliknya  jika  

motivasi  yang  dimiliki  individu  itu lemah,  maka  perilaku  yang  dikerjakannya  tidak  akan  

sungguh-sungguh,  tidak terarah, bahkan kemungkinan besar tidak akan membawa hasil.  

 

Dari  uraian  tersebut,  disimpulkan  bahwa  motivasi  belajar  merupakan dorongan  dari  dalam  

maupun  dari  luar  diri  seseorang  untuk  dapat  melakukan kegiatan  belajar  dan  menambah  

keterampilan  serta  pengalaman.  Motivasi  dapatmendorong  dan  mengarahkan  minat  belajar  siswa  

untuk  mencapai  suatu  tujuan, misalnya untuk memperoleh prestasi belajar yang baik. 

 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar (Abdurrahman, 

2009: 37). Menurut Sudjana (2001: 22), hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 
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siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Susanto (2013: 6), mengemukakan penilaian 

bahwa hasil belajar siswa mencangkup segala hal yang dipelajari di sekolah, baik itu menyangkut 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan kepada 

siswa. Berdasarkan pengertian hasil belajar menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar merupakan hasil-hasil yang diperoleh dari belajar yang meliputi tiga aspek, yaitu aspek 

kognitif (pengetahuan), aspek afektif (sikap), dan aspek psikomotor (keterampilan) yang diperoleh 

dari hasil pengalaman belajarnya. Siswa dikatakan telah berhasil dalam belajar apabila siswa telah 

mencapai ketuntasan dari ketiga aspek tersebut. 

 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (1999:3), “hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi tindakan 

belajar dan tindakan mengajar”. Nana Sudjana (1999:21) menyatakan “hasil belajar adalah 

kemampuan kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia memiliki pengalaman belajarnya”. Hasil 

belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 

keterampilan yang berupa: (1) informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis, (2) keterampilan intelektual yaitu kemampuan 

mempresentasikan konsep dan lambang atau kemampuan melakukan aktivitas kognitif bersifat khas, 

(3) strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri, (4) 

keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangakaian gerak jasmani, dan (5) sikap adalah 

kemampuan menginternalisasi dan mengeksternalisasi nilai-nilai (Agus Suprijono, 2010: 6). 

 

Berdasarkan pengertian-pengertian hasil belajar diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

hasil yang diperoleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar baik berupa afektif, kognitif dan 

psikomotorik. Slameto (2010 :54) faktor yang mempengaruhi hasil belajar meliputi: “faktor intern dan 

ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor intern 

dikelompokan menjadi faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor kelelahan.Faktor ekstern adalah 

faktor yang ada di luar diri individu. Faktor ekstern meliputi : faktor keluarga, faktor sekolah dan 

faktor masyarakat”. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar adalah faktor yang bersumber dari dalam dirinya sendiri (internal) yang 

meliputi fisiologis (jasmani) dan psikologis. Faktor yang bersumber dari luar dirinya (eksternal) 

meliputi sosial dan non sosial. 

 

Metode merupakan salah satu strategi atau cara yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran 

yang hendak dicapai, semakin tepat metode yang digunakan oleh seorang guru maka pembelajaran 

akan semakin baik. Metode berasal dari kata methodos dalam bahasa Yunani yang berarti cara atau 

jalan. Sudjana (2005: 76) berpendapat bahwa metode merupakan perencanaan secara menyeluruh 

untuk menyajikan materi pembelajaran bahasa secara teratur, tidak ada satu bagian yang bertentangan, 

dan semuanya berdasarkan pada suatu pendekatan tertentu. Pendekatan bersifat aksiomatis yaitu 

pendekatan yang sudah jelas kebenarannya, sedangkan metode bersifat prosedural yaitu pendekatan 

dengan menerapkan langkah-langkah. Metode bersifat prosedural maksudnya penerapan dalam 

pembelajaran dikerjakan melalui langkah-langkah yang teratur dan secara bertahap yang dimulai dari 

penyusunan perencanaan pengajaran, penyajian pengajaran, proses belajar mengajar, dan penilaian 

hasil belajar. 

 

Menurut Sangidu (2004: 14) metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memulai pelaksanaan 

suatu kegiatan penilaian guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Salamun (dalam Sudrajat, 

2009:7) menyatakan bahwa metode pembelajaran ialah sebuah cara cara yang berbeda untuk 

mencapai hasil pembelajaran yang berbeda dibawah kondisi yang berbeda. Hal itu berarti pemilihan 

metode pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi pembelajaran dan hasil pembelajaran yang 
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ingin dicapai. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran 

merupakan sebuah perencanaan yang utuh dan bersistem dalam menyajikan materi pelajaran. Metode 

pembelajaran dilakukan secara teratur dan bertahap dengan cara yang berbeda-beda untuk mencapai 

tujuan tertentu dibawah kondisi yang berbeda. 

 

Problem  solving  atau  pemecahan  masalah  merupakan  bagian  dari kurikulum  PKn  yang  sangat  

penting  karena  dalam  proses  pembelajaran maupun  penyelesainya,  siswa  dimungkinkan  

memperoleh  pengalaman mengunakan  pengetahuan  serta  keterampilan  yang  sudah  dimiliki  

untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin. Melalui kegiatan ini aspek-aspek 

kemampuan matematik sangat penting seperti penerapan aturan pada masalah  tidak  rutin,  penemuan  

penggeneralisasian,  komunikasi  matematik,  dan lain-lain dapat dikembangkan secara lebih namun 

demikian, kenyataan di lapangan menunjukan  bahwa  kegiatan  pemecahan  masalah  dalam  proses  

pembelajaran PKN   belum  dijadikan  sebgai  kegiatan  utama.  Padahal,  di  negara-negara maju  

seperti  Amerika  Serikat  dan  Jepang  kegiatan  tersebut  dapat  dikatakan merupakan kegiatan 

pembelajaran PKn  di sekolah. Selain itu, Suryadi dkk. (dalam Suherman, 1999:143) dalam surveynya 

tentang ’current situation on matematics and science  education  in   Bandung’  yang  disponsori  oleh  

JICA,  antara  lain menemukan  bahwa  pemecahan  masalah  PKn   merupakan  salah  satu kegiatan 

yang  dianggap  penting  baik  oleh  para  guru  maupun  oleh siswa  disemua  tingkat  mulai  dari  

sekolah  dasar  sampai  SMU.  Akan  tetapi,  hal tersebut  masih  dianggap  sebagai  bahan  yang  

paling  sulit  dalam  PKn   baik bagi siswa dalam mempelajarinya maupun bagi dalam mengajarkanya.  

 

Sebagaimana  tercantum  dalam  kurikulum  PKn   sekolah  bahwa tujuan  diberikan  PKn   antara  

lain  agar  siswa  mampu  menghadapi perubahan keadaan dunia yang sedang berkembang, melalui 

latihan bertindak atas dasar  pemikiran  logis,  rasional,  dan  kritis  cermat,  jujur,  dan  efektif.  Hal  

ini, jelaslah  tuntutan  sangat  tinggi  yang  tidak  mungkin  bisa  dicapai  hanya  melalui hapalan,  

latihan  pengerjaan  tugas,  serta  proses  pembelajaran  belajar  untuk menjawab tuntutan yang 

demikian tinggi, maka perlu dikembangkan materi serta proses pembelajaranya  yang sesuai.  

Berdasarkan  teori belajar  yang dikemukakan  

 

Gagne (Suryadi, 2006:25) bahwa keterampilan tingkat tinggi dapat dikembangkan melalui  

pemecahan  masalah.  Hal  ini  dapat  dipahami  sebab-sebab  pemecahan masalah  merupakan  paling  

tinggi  dari  delapan  tipe  yang  dikemukakan  Gagne, yaitu  signal  learning,  stimulus  respone  

learning,  chaining  ,  view  association, discrimination learning, concept learning, rule learning, dan 

Problem Solving. Problem Solving disebut  juga PBL (problem baesed learning) merupakan  

pembelajaran  yang  berbasiskan  masalah.  Pembelajaran  dalam  problem  solving masalah  

ditempatkan  diawal  pembelajaran  ketika  pembelajaran  dimulai  guru memberi permasalahan 

kepada seluruh siswa, permasalahan dapat diajukan secara klasikal/individual  atau  kelompok.  

(Windayana,  dkk  2006:24)    Jenis permasalahan  dapat  berupa  masalah  tranlasi,  masalah  aplikasi,  

masalah  proses, atau  masalah  teka-teki,  tergantung  kompetensi  yang  ingin  dikembangkan  siswa. 

Ketika  permasalahan  diajukan,  guru  tidak  memberitahukan  strategi  atau  cara memecahkan  

masalah  tersebut.  Kecuali  apabila  guru  ingin  memberi  kereampilan atau  strategi  pemecahan  

masalah,  misalnya  strategi  pemecahan  masalah  dari Pyola.  Kebenaran  jawaban  tidak  menjadi  

prioritas  utama  dalam  pendekatan belajar  ini,  tetapi  tujuan  utamanya  adalah  agar  siswa  dapat  

mengembangkan kemampuan-kemampuan  menggunakan  berbagai  cara  atau  strategi  memecahkan 

masalah  ini  yang  akan  membuat  siswa  dapat  mengembangkan  potensi-potensi penting dalam 

dirinya.  
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Metode  problem  solving  (pemecahan  masalah)  atau  suatu  metode  dalam pendidikan  dan  

pengajaran  dengan  sejalan  melatih  anak-anak  (siswa)  untuk menghadapi masalah-masalah dari 

yang paling sederhana sampai kepada masalah yang  paling  rumit  (Zuhairini,  1997  :  110).  Metode  

ini  biasanya  dikombinasikan dengan  metode  proyek,  dimana  anak  dihadapkan  pada  masalah-

masalah,  kemudian disuruh  memecahkan  sendiri  sampai  mendapatkan  pemecahannya  atau 

kesimpulannya (Roestiyah, 1986 : 82).  Hasbullah (Eka MR, 2008:15) berpendapat bahwa pemecahan 

masalah (Problem Solving)  sebagai  usaha  mencari  jalan  keluar  dari  suatu  kesulitan  mencapai  

suatu tujuan yang tidak begitu saja segera dapat dicapai. Menurut Nasution masih dalam halaman  

yang  sama  berpendapat  bahwa  pemecahan  masalah  merupakan  suatu proses  mental  dan  

intelektual  dalam  menemukan  suatu  masalah  dan memecahkannya  berdasarkan  data  dan  

informasi  yang  akurat  sehingga  dapat diambil kesimpulan yang tepat dan benar.  

 

Metode  pemecahan  masalah  (problem  solving)  adalah  penggunaan  metode dalam  kegiatan  

pembelajaran  dengan  jalan  melatih  siswa  menghadapi  berbagai masalah  baik  itu  masalah  

pribadi  atau  perorangan  maupun  masalah  kelompok untuk  dipecahkan  sendiri  atau  secara  

bersama-sama.  Orientasi  pembelajarannya adalah investigasi dan penemuan yang pada dasarnya 

adalah pemecahan masalah.  

 

Problem  solving  didasarkan  pada  kesadaran  terhadap  fakta,  bahwa mengajar bukanlah  sekedar  

berpidato  kepada  anak  didik  bukan  sekedar mengkomunikasikan  ilmu  pengetahuan,  bukan  pula  

berarti  belajar  atau  mengikat fakta  semata-mata  yang  kurang  memasalahkan  bagaimana  

kepentingan  fakta  itu. Akan  tetapi  mengajar  adalah  untuk  meneliti  dengan  seksama,  

menemukan memikirkan, menganalisa, inquiry dan menyelidiki.  

 

Problem  solving  dipandang  sebagai  proses  dimana  siswa  menemukan kombinasi  aturan-aturan  

yang  telah  dipelajari  dahulu  yang  dilakukannya  untuk memecahkan  masalah  yang  baru.  Dari  

setiap  kali  kita  pecahkan  masalah,  maka kita  mempelajari  hal  baru  karena  itu  memecahkan  

masalah  merupakan  suatu bentuk belajar.   

 

Kerangka Berpikir  

Pembelajaran di kelas merupakan suatu kegiatan yang diharapkan dapat melibatkan peran kedua belah 

pihak, baik guru maupun peserta didik. Namun dalam kenyataan guru sering hanya menjadikan 

peserta didik sebagai objek saat kegiatan pembelajaran, dalam menyampaikan materi guru cenderung 

menggunakan metode konvensional sehingga peserta didik kurang dilibatkan dalam kegiatan 

pembelajaran hal ini menjadi salah satu sebab rendahnya motivasi dan hasil belajar peserta didik. 

Perlu adanya penggunaan metode yang dapat melibatkan peran peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran. Salah satu metode yang dapat dipilih yaitu metode Problem Solving. Di sini guru hanya 

berperan sebagai fasilitator, sehingga peserta didiklah yang berperan dalam proses pembelajaran, 

metode Problem Solving meliputi berbagai aktivitas yang menuntut peran peserta didik, seperti 

kegiatan diskusi dan presentasi, hal tersebut tentu saja akan memicu kemampuan berpikir peserta 

didik, karena peserta didik diharuskan untuk dapat memecahkan persoalan yang mereka temui saat 

kegiatan diskusi. Penerapan metode Problem Solving diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan 

hasil belajar peserta didik. 

 

Rendahnya motivasi dan hasil belajar siswa kelas X IPS 2 SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tangah 

dalam pembelajaran PKn materi  nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 

pemerintahan negara  menjadi salah satu permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk 
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mewujudkan keberhasilan proses pembelajaran sebagaimana yang diharapkan karena sebagaian besar 

siswa belum mencapai kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan. 

 

Untuk memperjelas maka kerangka pikir pelaksanaan kegiatan penelitian tindakan kelas dengan 

menerapkan metode problem solving pada pembelajaran PKn materi nilai-nilai Pancasila dalam 

kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara  siswa kelas IPS 2 SMA Negeri 2 Tulang 

Bawang Tangah Semester 1 Tahun Pelajaran 2019/2020.  

 

Hipotesis Tindakan   

Dengan pertimbangan dan merujuk kepada beberapa pendapat pakar di atas, disusunlah hipotesis 

tindakan sebagai berikut : Diduga penerapan metode  Problem  Solving dapat meningkatkan proses, 

motivasi dan hasil belajar PKn materi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 

pemerintahan negara   siswa kelas IPS 2 SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tangah Semester 1 Tahun 

Pelajaran 2019/2020. 

 

Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di kelas X IPS 2 SMA Negeri 2 Tulang Bawang 

Tengah. Penulis mengambil lokasi atau tempat tersebut dengan pertimbangan : Peneliti merupakan 

salah satu tenaga pengajar di lingkungan SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah sehingga peneliti 

memperoleh kemudahan dalam perizinan. Subjek  peneliti  adalah  peserta didik dari  peneliti  dan  

adanya  kerjasama yang  baik  antara  peneliti  dengan  siswa  kelas X  IPS 2 SMA Negeri 2 Tulang 

Bawang Tengah. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu pada bulan  September 2019 sampai 

dengan Oktober 2019 sebanyak 2 siklus, sedangkan  penjelasan per siklusnya dapat dilihat pada 

lampiran 2 tentang jadwal kegiatan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas dapat dimaknai sebagai sebagai suatu kegiatan 

penelitian dengan mencermati sebuah kegiatan belajar yang diberikan tindakan yang secara sengaja 

dimunculkan dalam sebuah kelas yang bertujuan memecahkan masalah atau meningkatkan mutu 

pembelajaran di kelas tersebut (Asmani, 2011: 33) 

 

Metode dan Rancangan Penelitian 

Pada penelitian tindakan kelas ini peneliti menggunakan desain penelitian model Kemmis & Mc. 

Taggart. Kusumah dan Dwitagama (2010: 27) menyatakan bahwa model penelitian Kemmis & Mc. 

Taggart merupakan pengembangan dari konsep dasar yang pernah diperkenalkan oleh Kurt Lewin, 

hanya saja komponen tindakan (acting) dan pengamatan (observing) dijadikan satu kesatuan karena 

merupakan tindakan yang tidak terpisah. Maksudnya, kedua kegiatan harus dilakukan dalam satu 

kesatuan waktu. Tujuan menggunakan desain penelitian model ini adalah apabila dalam pelaksanaan 

tindakan ditemukan adanya kekurangan, maka perencanaan dan pelaksanaan tindakan perbaikan 

masih dapat dilanjutkan pada siklus berikutnya sampai target yang diinginkan tercapai. Skema 

penelitian tindakan kelas yang dikemukakan oleh Kemmis & Mc Taggart (Kusumah dan Dwitagama, 

2010:27) Subjek Penelitian ini adalah  siswa  kelas X IPS 2  SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah 

Semester 1 Tahun Pelajaran 2019/2020, dengan jumlah siswa kelas X IPS 2   SMA Negeri 2 Tulang 

Bawang Tengah  sebanyak 25 siswa terdiri dari siswa laki-laki 14 siswa dan perempuan 11 siswa. 

 

Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan proses perbaikan pembelajaran dalam penelitian ini dapat ditetapkan sebagai 

berikut Penerapan metode problem solving dalam meningkatkan  motivasi belajar siswa pada 

pembelajaran PKn materi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 

negara  minimal 85% dari jumlah siswa secara keseluruhan. Penerapan metode problem solving dapat 
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meningkatkan hasil belajar PKn  materi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 

pemerintahan negara  secara individual minimal mencapai KKM yaitu 75 dan secara klasikal minimal 

85% siswa tuntas belajarnya. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil observasi awal ini dapat diketahui bahwa pada saat pembelajaran PKn berlangsung siswa 

terlihat pasif dalam menanggapi materi dan kurang bersemangat, hal ini karena metode yang 

digunakan masih bersifat konvensional sehingga banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditetapkan dalam mata pelajaran matematika yaitu ≥ 75. 

 

Dari observasi kelas yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa metode ceramah kurang 

memberikan keatifan kepada siswa sehingga kompetensi dan kemampuan berfikir kurang maksimal 

pada proses pembelajaran. Dari permasalahan pembelajaran tersebut maka perlu diadakan perbaikan 

dan peningkatan kualitas pembelajaran dikelas, atas kesadaran tersebut maka peneliti mengadakan 

penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik 

dengan menggunakan model pembelajaran Problem Solving (pemecahan masalah). Metode tersebut 

merupakan metode yang berdasarkan masalah untuk dipecahkan dengan langkah-langkah 

memecahkan masalah.  

 

Hasil Penelitian 

Pada studi awal dimana peneliti menggunakan metode pembelajaran klasikal, ternyata hasil 

ketuntasan belajar sangat mengecewakan, yaitu 10 siswa atau sebesar 30,30% yang tuntas belajar dari  

33 siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran. Upaya perbaikan yang dilakukan adalah 

menggunakan   metode Problem Solving  akan  sangat  membantu  dalam  membangkitkan    motivasi  

belajar  siswa,  ini  terbukti  dari  hasil  belajar  yang  diberikan  pada  setiap  siklusnya  mengalami  

peningkatan di mana pada  siklus  I  nilai  rata-rata  yang  diperoleh  siswa  studi awal sebesar 66,00, 

pada siklus  I  nilai  rata-rata  yang  diperoleh  siswa  adalah  74,40 dan pada siklus II rata-rata nilai 

yang diperoleh siswa adalah 84,40  Rekapitulasi  nilai  hasil  Tes formatif siswa  dari kondisi awal, 

siklus  I  sampai dengan siklus II dapat dilihat dari tabel di bawah ini.  

 

Tabel Nilai Hasil Tes Formatif Temuan Awal,  Siklus I dan Siklus II 

No Kegiatan Nilai 
Tuntas Belum Tuntas 

Jml % Jml % 

1 Pra Siklus 66,00 9 36,00 16 64,00 

2 Siklus I 74.40 18 72,00 7 28,00 

3 Siklus II 84,40 22 88,00 3 12,00 

 

Sesuai dengan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan dalam perbaikan pembelajaran bahwa siswa 

yang dinyatakan tuntas belajar jika mendapat nilai tes formatif sebesar 75 ke atas dan jika 85% dari 

siswa telah tuntas belajarnya.   

 

Penjelasan mengenai peningkatan nilai rata-rata hasil belajar pada  dengan menggunakan penerapan 

metode Problem Solving menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan di mana pada studi awal 

66,00, pada siklus  I  nilai  rata-rata  yang  diperoleh  siswa  adalah  74,40 dan pada siklus II rata-rata 

nilai yang diperoleh siswa adalah 84,40.  
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Data motivasi siswa diperoleh dari lembar observasi yang telah diisi oleh observer selama perbaikan 

pembelajaran berlangsung. Fokus observasi difokuskan pada aspek-aspek perhatian siswa terhadap 

penjelasan guru, kerjasamanya dalam kelompok, kemampuan siswa mengemukakan pendapat dalam 

kelompok, memberi kesempatan berpendapat kepada teman dalam kelompok, mendengarkan dengan 

baik ketika teman berpendapat, memberi gagasan yang cemerlang, membuat perencanaan dan 

pembagian kerja yang matang, keputusan berdasarkan pertimbangan anggota yang lain, 

memanfaatkan potensi anggota kelompok, saling membantu dan menyelesaikan masalah. Hasil 

observasi pada pelaksanaan kegiatan perbaikan pembelajaran menunjukkan hasil yang positif, dan 

dibuktikan dengan adanya peningkatan motivasi siswa pada setiap siklusnya. Secara rinci penjelasan 

mengenai peningkatan motivasi siswa dalam proses perbaikan pembelajaran sebagaimana tabel di 

bawah ini : 

 

Tabel  Rekapitulasi Hasil Observasi Motivasi Belajar Siswa pada Temuan Awal, Siklus I 

dan Siklus II 

No Uraian 
Jumlah 

Siswa 

Siswa Tuntas Siswa Belum Tuntas 

Frekuensi % Frekuensi % 

1 Awal 25 9 36,00 16 64,00 

2 Siklus I 25 18 72.00 7 28,00 

3 Siklus II 25 24 96,00 1 4,00 

 

Dari hasil observasi mengenai motivasi siswa tersebut berdasarkan kriteria keberhasilan perbaikan 

pembelajaran dapat disimpulkan bahwa proses perbaikan pembelajaran dinyatakan berhasil karena 

peningkatan motivasi siswa mencapai angka 96,97% dari 85% batasan minimal yang telah ditentukan 

pada kriteria keberhasilan proses perbaikan pembelajaran. Atas dasar pertimbangan sebagaimana 

diurakan di atas, maka peneliti dan observer sepakat memutuskan bahwa kegiatan perbaikan 

pembelajaran diakhiri pada siklus II. 

 

Pembahasan  

Dari hasil pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan problem solving pada 

siklus I dan II, peneliti menemukan beberapa temuan penelitian yang akan dibahas sebagai berikut. 

Hasil belajar yang diperoleh pada siklus I rata-rata hasil belajar yang di dapat dalam kelas adalah 

74,40 dari kondisi awal sebesar 66,00 Angka tersebut masih tergolong kurang baik karena belum 

mencapai target yang telah ditetapkan yakni ≥ 75. Selain itu, hanya terdapat 18 siswa  (72,00%) yang 

mencapai nilai yang telah ditetapkan tersebut, selebihnya yakni 7 siswa (28,00%) masih berada di 

bawah rata-rata. Adapun penjelasan mengenai peningkatan motivasi belajar menunjukkan 18 siswa 

(72,00%)  dinyatakan meningkat motivasi belajarnya sementara 7 siswa (28,00%) dinyatakan belum 

meningkat.  

 

Hal ini menunjukkan bahwa penelitian belum berhasil dan harus dilanjutkan ke siklus berikutnya 

yakni siklus II. Dari hasil diskusi dengan observer disimpulkan bahwa kegiatan dalam pembelajaran  

yang  mengarah  pada  problem  solving  sudah  nampak  atau sesuai.  Peneliti  perlu  mengemas  

masalah  secara  baik  sesuai  dengan  pokok bahasan.  Pada  kegiatan  diskusi  kelompok  masih  ada  

beberapa  siswa  yang kurang  aktif,  hal  ini  harus  lebih  diperhatikan  lagi.  Adapun  kendala  

lainnya adalah  mengenai  pengaturan  waktu  yang  melebihi  waktu  yang  telah ditentukan,  

penggunaan  media  harus  lebih  dimaksimalkan    serta  peneliti harus  lebih  memotivasi  siswa  agar  

lebih  aktif  dalam  kegiatan  kelompok untuk memecahkan permasalahan. 
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Jadi kesimpulannya dalam siklus kedua nanti peneliti  (guru)    harus  memperhatikan  hal-hal  sebagai  

berikut  untuk perbaikan dalam pembelajaran (1) untuk  kegiatan  dalam  pemecahan  masalah  

(problem  solving),  guru hendaknya  mengemas  masalah/peristiwa  yang  berkaitan  dengan  tema 

secara baik, (2) lebih  mengefektifkan  waktu,  terutama  kegiatan  siswa  dalam  mencari informasi, 

data untuk pemecahan masalah, (3) penggunaan media yang harus di maksimalkan, (4) Memotivasi 

siswa yang kurang antusias dalam siklus pertama terutama dalam kegiatan secara berkelompok untuk 

memecahkan masalah. 

 

Dari siklus I tersebut guru beserta observer menganalisis dan berdiskusi untuk merencanakan tindakan 

yang dapat memperbaiki siklus I tersebut melalui proses pembelajaran pada siklus II. Adapun 

perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh guru adalah lebih memahami dan memberikan perhatian 

lebih kepada siswa yang terlihat kurang aktif selama pembelajaran, lebih meningkatkan langkah-

langkah pembelajaran problem solving kepada siswa. Lebih banyak memberikan pertanyaan yang 

sifatnya memancing keaktifan siswa untuk dapat berpikir lebih keras dalam menyelesaikan masalah 

yang dalam hal ini adalah soal yang diberikan oleh guru. Guru lebih sering lebih berkeliling untuk 

mengecek ataupun mamastikan bahwa materi yang telah disampaikan dapat diterima dengan baik oleh 

siswa. Selain itu, guru pun memberikan tugas kelompok kepada siswa agar lebih aktif di kelas dan 

terjadi transfer ilmu dari siswa yang sudah faham kepada siswa yang masih belum memahami materi 

yang dipelajari. Pemberian reward untuk siswa yang turut berpartisipasi aktif pun cukup 

meningkatkan semangat belajar siswa di kelas.  

 

Dari siklus II ini di dapatkan hasil rata-rata hasil belajar  yakni 84,40 dan siswa yang mencapai KKM 

sudah lebih dari 85% yakni 88,00%. Hanya sekitar 12,00% siswa yang dinyatakan belum tuntas. Hal 

ini di dukung oleh tingkat motivasi belajar yang meningkat pada siklus II mencapai angka 96,00%. 

Maka dari itu peneliti memutuskan untuk mencukupkan penelitian hanya pada siklus II. Alasan 

mengapa pembelajaran siklus II mengalami peningkatan yang cukup siginifikan adalah karena siswa 

memang sudah terbiasa dengan pembelajaran problem solving dan faham dengan tahap-tahap 

penyelesaiannya, siswa sudah terbiasa berinteraksi dengan peneliti yang dalam hal ini sebagai guru di 

kelas tersebut, dan siswa lebih banyak mengerjakan latihan-latihan soal yang diberikan dengan 

tahapan pemecahan masalah.  

 

Selain itu, peneliti berusaha agar pembelajaran yang diterapkan benar-benar dapat diterima oleh siswa 

yaitu dengan lebih berkomunikasi kepada siswa, mencari tahu apa saja kesulitan yang dihadapi siswa, 

memberikan latihan terbimbing kepada siswa yang mengalami kesulitan tersebut dan berusaha 

menciptakan suasana kelas yang nyaman agar siswa tetap senang dengan pembelajaran PKn walaupun 

materi yang dipelajari cukup sulit.  

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan temuan-temuan yang didapatkan peneliti selama proses perbaikan 

pembelajaran  yang dilaksanakan dalam dua siklus dapat disimpulkan bahwa : Penggunaan metode  

Problem  Solving  dapat meningkatkan proses pembelajaran PKn materi nilai-nilai Pancasila dalam 

kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara  pada siswa kelas  X  IPS 2 SMA Negeri 2 

Tulang Bawang Tengah Semester 1 Tahun Pelajaran 2019/2020. Peningkatan proses pembelajaran 

tersebut terlihat dengan adanya perubahan ke arah perbaikan dan meningkatnya tindak belajar, 

meliputi peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa. Penggunaan metode problem solving 

pembelajaran PKn materi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 

negara  dapat meningkatkan motivasi siswa. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan motivasi belajar 
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dari 9 siswa atau 36,00% pada studi awal menjadi 18 siswa atau 72,00%  pada siklus pertama dan 24 

siswa atau 96,00% pada siklus terakhir. Penggunaan metode problem solving pembelajaran PKn 

materi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara  dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hal tersebut dibuktikan oleh kenaikan rata-rata hasil belajar studi 

awal sebesar 66,00, pada siklus  I  nilai  rata-rata  yang  diperoleh  siswa  adalah  74,40 dan pada 

siklus II rata-rata nilai yang diperoleh siswa adalah 84,40 pada akhir siklus kedua serta didukung 

dengan peningkatan ketuntasan belajar pada keadaan awal sebanyak 9 siswa (36,00%), setelah 

dilaksanakan perbaikan dengan penerapan penerapan penerapan metode pemecahan masalah (problem 

solving) pada siklus I meningkat menjadi 18 siswa atau 72,00% dan pada siklus II meningkat kembali 

menjadi 22 siswa atau 88,00%.  Dari perolehan angka-angka di atas dapat disimpulan bahwa siklus 

kedua, proses pelaksanaan perbaikan pembelajaran dinyatakan berhasil dan tuntas pada siklus kedua. 

 

Saran   

Berdasarkan simpulan penelitian yang telah dikemukakan, maka peneliti mengemukakan saran 

sebagai berikut : Pembelajaran menggunakan metode problem solving dapat meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar siswa, siswa dapat berpikir positif aktif, kreatif dan menyenangkan. Lebih aktif 

berinteraksi dalam kegiatan pembelajaran sehingga akan memiliki keterampilan-keterampilan sosial 

dalam bekerja sama, berbagi tugas, bertanggungjawab, dan menghargai pendapat orang lain. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, siswa hendaknya lebih mempersiapkan diri agar 

fokus ketika mengikuti pelajaran. Apabila ada materi yang belum dipahami diharapkan untuk 

ditanyakan kepada guru atau teman sehingga siswa mendapat materi pembelajaran lebih maksimal. 

Siswa juga diharapkan lebih aktif saat mengikuti pelajaran dan tidak tergantung pada guru.  Bagi 

Guru, pendekatan metode problem solving tidak hanya diterapkan untuk pembelajaran PKn saja, 

tetapi dapat diterapkan pada pembelajaran mata pelajaran lain yang ada pemecahan masalahnya.. 

Sebaiknya metode problem solving dapat diterapkan oleh guru sebagai alternatif peningkatan motivasi 

dan belajar belajar di kelas karena penelitian ini membuktikan bahwa penerapan metode problem 

solving pada pembelajaran PKn lebih efektif. Kepala Sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai salah satu masukan/input dalam rangka pembinaan guru agar guru lebih berkualitas di masa 

yang akan datang. Laporan hasil penelitian dapat digunakan dalam rangka Penilaian Kinerja Guru 

yang meliputi empat kompetensi, salah satunya kompetensi profesi. Mengusahakan fasilitas yang bisa 

mewadahi agar proses pembelajaran dapat bermutu. Menambah koleksi perpustakaan dengan buku-

buku metode problem solving 
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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). 

Contoh: 

Miarso, Yusufhadi. 2004. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta: Prenada 

  Media. 

Norton, Priscilla dan Apargue, Debra. 2001. Technology for Teaching. Boston, 

  USA: Allyn and Bacon. 

11. Penulisan Pustaka acuan yang bersumber dari Internet, agar ditulis secara 

beurutan sebagai berikut; penulis, judul, alamat web, dan tanggal unduh 

(download). 

12. Tulisan sepenuhnya tanggung jawab penulis. 
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