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ABSTRACT 

This research is motivated by the fact at school that students in the learning process only passively listen to 

what the teacher says. In the learning process, students were noisy and some students were playing with their 

classmates because students did not concentrate, it was revealed that the understanding of science concepts was 

not so developed and students were not active in learning. This phenomenon makes researchers interested in 

increasing understanding of science concepts through experimental methods. This study uses a qualitative 

approach with classroom action research. The subjects of this study were fifth grade students of SDN 29 

Ganting Utara, Padang City. Based on the research results, it was found that the experimental method could 

improve students' understanding of the concept of simple aircraft, the three steps of the experimental method 

were: (1) the preparation stage, (2) the implementation stage, and (3) the final / follow-up stage. To find out an 

increase in understanding of simple airplane concepts. The results of the research assessment after the first 

cycle showed that the achievement obtained by students in the cognitive aspect was 60%, the affective aspect 

was 72%, the psychomotor aspect was 75%. 83%. There has been an increase from cycle I to cycle II. Thus, it 

can be concluded that classroom action research through the experimental method can improve students' simple 

airplane concepts. 

Key Word: Understanding the Science Concept, Experimental Method 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan di sekolah bahwa siswa dalam proses pembelajaran hanya pasif 

mendengarkan apa yang dikatakan guru. Dalam proses pembelajaran, siswa ribut dan beberapa siswa bermain 

dengan teman sekelasnya karena siswa tidak berkonsentrasi, terungkap bahwa pemahaman konsep IPA belum 

begitu berkembang dan siswa tidak aktif dalam pembelajaran. Fenomena ini membuat peneliti tertarik untuk 

meningkatkan pemahaman konsep sains melalui metode eksperimen. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 29 Ganting Utara 

Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa metode eksperimen dapat meningkatkan 

pemahaman konsep pesawat terbang sederhana siswa, tiga langkah metode eksperimen adalah: (1) tahap 

persiapan, (2) tahap implementasi, dan ( 3) tahap akhir/tindak lanjut. Untuk mengetahui peningkatan 

pemahaman konsep pesawat sederhana. Hasil penilaian penelitian setelah siklus I menunjukkan bahwa prestasi 

belajar yang diperoleh siswa pada aspek kognitif adalah 60%, aspek afektif 72%, aspek psikomotor 75%. 83%. 

Terjadi peningkatan dari siklus I ke siklus II. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan 

kelas melalui metode eksperimen dapat meningkatkan konsep pesawat terbang sederhana siswa. 

Kata Kunci: Pemahaman Konsep Sains, Metode Eksperimen 

 

 

Pendahuluan  

Dalam pelaksanaan pembelajaran IPA di SD diharapkan dapat mencapai tujuan, sesuai dengan yang 

dikemukakan Depdiknas (2006:464) yaitu : 1) agar siswa memiliki kemampuan untuk memahami 
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konsep-konsep IPA dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari, 2) memiliki keterampilan 

proses untuk mengembangkan pengetahuan dan gagasan tentang alam sekitar, 3) mempunyai minat 

untuk mengenal dan mempelajari benda-benda serta kejadian di lingkungan sendiri, 4) bersikap ingin 

tahu, tekun, kritis, wawas diri, bertanggu jawab, bekerja sama, dan mendiri, 5) mampu menerapkan 

konsep IPA untuk menyelesaikan gejala-gejala alam dan memecahkan masalah dalam kehidupan 6) 

mampu menggunalkan teknologi sederhana yang berguna untuk memecahkan suatu masalah yang 

ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, 7) mengenal dan memupuk rasa cinta terhadap alam sekitar, 

sehingga menyadari kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Selanjutnya Depdiknas (2006:484) mengatakan bahwa pembelajaran IPA SD bertujuan untuk 

menumbuhkan kemampuan berfikir, bekerja dan bersikap ilmiah, serta mengkomunikasikannya 

sebagai aspek penting kecakapan hidup. 

 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran IPA di SD adalah untuk dapat 

meningkatkan pemahaman konsep IPA siswa dan siswa mampu menerapkan konsep IPA untuk 

menyelesaikan/ memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.  

 

Pembelajaran IPA SD hendaklah didesain sedemikian rupa sehingga dapat dipahami oleh siswa. Good 

& Brophy (dalam Sunaryo, 1996:61) anak usia SD adalah anak yang usianya berkisar antara 7–12 

tahun, dan berada pada tahap perkembangan operasional konkret. Siswa pada tahap operasional 

konkret akan lebih memahami apa yang dialaminya atau dilihatnya secara nyata.  

 

Oleh sebab itu dalam pembelajaran IPA SD ada hal-hal tertentu yang harus diperhatikan guru, seperti 

yang diungkapkan oleh Usman (2006:5) bahwa dalam pembelajaran IPA ada beberapa aspek yang 

harus diperhatikan guru antara lain: 1) pentingnya memahami bahwa pada saat memulai kegiatan 

pembelajaran IPA, siswa telah memiliki berbagai konsepsi, pengetahuan yang relevan dengan apa 

yang mereka pelajari, 2)  aktivitas siswa melalui berbagai kegiatan nyata dengan alam menjadi hal 

utama dalam pembelajaran IPA, 3) bertanya merupakan ciri utama dalam pembelajaran IPA dan 

memiliki peran penting dalam upaya membangun pengetahuan selama pembelajaran, 4) pembelajaran 

IPA memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya dalam 

menjelaskan suatu masalah. 

 

Ketimpangan-ketimpangan ini juga terlihat dari segi penggunaan metode pembelajaran yang 

dilaksanakan. Guru belum mampu memilih metode yang sesuai dengan materi yang diajarkan. 

Sedangkan metode pembelajaran itu sangat erat kaitannya dengan pencapaian tujuan pembelajaran 

yang sudah ditetapkan. 

 

Keadaan ini berdampak pada siswa pasif dan tidak bersemangat serta terlihat bosan selama 

pembelajaran berlangsung selain itu siswa tidak ada yang bertanya walau pun belum mengerti. 

pemahaman konsep IPA siswa rendah. Ini terbukti ketika guru mengajukan pertanyaan sebagian siswa 

tidak bisa menjawab. 

 

Oleh sebab itu pemahaman konsep IPA pada siswa SD Negeri 29 Ganting Utara Kota Padang  perlu 

ditingkatkan. Untuk peningkatan pemahamaan konsep IPA siswa, guru harus dapat memilih metode 

yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Banyak metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran IPA, salah satunya adalah metode eksperimen. 
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Metodologi 

Menurut Nasution (2005:5.17) metode eksperimen adalah metode yang banyak digunakan dalam 

pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Kemudian Moedjiono (1993:77) memperjelas tentang 

pengertian metode eksperimen, di mana metode eksperimen adalah suatu format interaksi belajar 

mengajar yang melibatkan logika induksi untuk menyimpulkan pengamatan terhadap proses dan hasil 

percobaan yang dilakukan.  

 

Selanjutnya Udin (1992:219) mengutarakan bahwa metode eksperimen adalah suatu cara penyajian 

materi pelajaran di mana siswa dilibatkan secara aktif dalam membuktikan tentang apa yang telah 

dipelajari.  

 

Sejalan dengan itu Syaiful (2000:196) mengutarakan bawa metode eksperimen merupakan suatu cara 

penyajian pembelajaran di mana siswa dilibatkan langsung dalam melakukan suatu percobaan dari 

sebuah materi yang dipelajarinya. Senada dengan ini Ibrahim dan Nana (2003:107) mengatakan 

bahwa metode eksperimen adalah suatu metode pembelajaran yang melibatkan siswa melakukan 

percobaan untuk mencari jawaban/ kepastian atau untuk membuktikan suatu teori. 

 

Metode eksperimen memberikan kesempatan pada siswa untuk lebih memahami pembelajaran yang 

dilakukan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Syaiful (dalam Martiningsih, 27:6) bahwa metode 

eksperimen adalah metode yang memberikan kesempatan kepada siswa baik secara perorangan atau 

kelompok, untuk dilatih melakukan suatu proses atau percobaan. 

 

Melihat paparan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa metode eksperimen adalah suatu metode 

pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam melakukan percobaan-percobaan untuk 

mencari jawaban/ membuktikan suatu teori, sehingga melalui metode eksperimen siswa dapat 

memahami konsep IPA sesuai materi yang di pelajarinya. 

 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Pendekatan ini mempunyai karakteristik tertentu. Menurut Bog (dalam Sugiyono, 2007:13) 

karakteristik pendekatan kualitatif meliputi : 1) dilakukan dalam kondisi yang alamiah, langsung ke 

sumber data, dan peneliti adalah instrumen kunci, 2) penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data 

yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekan pada angka, 3) penelitian 

kualitatif lebih menekan pada proses dari pada produk atau outcome, 4) penelitian kualitatif 

melakukan analisis data secara deduktif, dan 5) penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna 

(data dibalik yang teramati). 

 

Pendekatan kualitatif dapat dilaksanakan di lapangan karena bersifat alamiah, langsung kepada 

sumber data yang ada, dan peneliti sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif lebih mementingkan 

proses daripada hasil. Penelitian ini dilakukan secara intensif, penulis ikut berpartisipasi selama di 

lapangan, mencatat secara kata-kata apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai 

dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail. 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini 

cocok digunakan karena kajian penelitian ini bersifat reflektif. Refleksi dilakukan untuk peningkatan 

kemantapan rasional serta memperdalam pemahaman dan memperbaiki tindakan–tindakan dalam 

proses pembelajaran. 

 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7  │   No.1 │    JANUARI 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         4 

  

Rangkaian kegiatan terdiri dari studi pendahuluan, refleksi awal, perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi. Menurut Rustam (2009:22) “penelitian tindakan kelas adalah sebuah 

penelitian yang dilakukan oleh guru kelas sendiri dengan merancang, melaksanakan, dan 

merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja 

sebagai guru sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat”. 

 

Seiring dengan itu Suwarsih (2009:27) mengemukakan “penelitian tindakan merupakan intervensi 

praktik dunia nyata yang ditujukan untuk peningkatan situasi praktis. Penelitian tindakan yang 

dilakukan oleh guru ditujukan untuk peningkatan situasi pembelajaran yang menjadi 

tanggungjawabnya disebut penelitian tindakan kelas”. 

 

Menurut Supriyadi (2009:21) “Classroom Action Research (CAR) atau penelitian tindakan kelas 

adalah action research yang dilaksanakan guru di dalam kelas”. Action research pada hakekatnya 

merupakan rangkaian “riset tindakan”.  

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan penelitian tindakan kelas adalah adanya tindakan (ac 

tion) yang dilakukan pada situasi alami, ditujukan untuk memecahkan permasalahan dengan tujuan 

tertentu dan lebih mementingkan proses dari pada hasil. 

 

Data penelitian ini berupa hasil observasi, catatan lapangan, wawancara, dan penugasan dari setiap 

tindakan pembelajaran peningkatan pemahaman konsep pesawat sederhana melalui metode 

eksperimen pada siswa kelas V SD N 29 Ganting Utara Kota Padang. Data tersebut tentang hal-hal 

yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembelajaran yang berupa informasi 

sebagai berikut: a) Pelaksanaan pembelajaran yang berhubungan dengan prilaku guru dan siswa yang 

meliputi interaksi belajar antar guru dan siswa, siswa dan siswa, dan siswa dan guru dalam 

pembelajaran IPA. b) Penilaian pembelajaran IPA berupa penilaian proses maupun penilaian hasil. 

 

Menurut Rochiati (2007:135) ”analisis yang dilakukan peneliti berupa membuat keputusan mengenai 

bagaimana menampilkan data dalam tabel, matrik, atau bentuk cerita”. Dalam analisis data penelitian 

tindakan kelas yang penulis langsungkan ini menampilkan data dalam bentuk cerita. Data yang 

diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan model analisis data kualitatif yakni 

analisis data dimulai dengan menelaah sejak pengumpulan data sampai seluruh data terkumpul.  

 

Tahap analisis tersebut dimulai dengan menelaah data yang terkumpul, reduksi data meliputi 

pengkategorian dan pengklasifikasian, menyajikan data dilakukan dengan cara mengorganisasikan 

informasi yang sudah direduksi dan mengumpulkan data hasil penelitian. Tahap analisis data tersebut 

dapat diuraikan sebagai berikut: Menelaah yang telah terkumpul baik melalui observasi, pencatatan, 

dengan melakukan proses transkripsi hasil pengamatan, penyeleksian dan pemilihan data seperti 

pengelompokan data pada siklus satu, siklus dua. Kegiatan menelaah data dilaksanakan sejak awal 

data dikumpulkan. Reduksi data meliputi pengkategorian dan pengklasifikasian. Semua data yang 

telah terkumpul diseleksi dan dikelompok-kelompokan sesuai dengan fokus.  

 

Data yang telah dipisah-pisahkan tersebut lalu diseleksi mana yang relevan dan yang tidak relevan. 

Data yang relevan dianalisis dan yang tidak relevan dibuang. Menyajikan data dilakukan dengan cara 

mengorganisasikan informasi yang telah direduksi. Data tersebut mula-mula disajikan terpisah, tetapai 

setelah tindakan terakhir direduksi, keseluruhan data tindakan dirangkum dan disajikan secara terpadu 

sehingga diperoleh sajian tunggal berdasarkan fokus pembelajaran membaca pemahaman. 

Menyimpulkan hasil penelitian tindakan ini merupakan penyimpulan akhir penelitian. Kegiatan 
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dilakukan dengan cara a) peninjauan kembali catatan lapangan, b) bertukar pikiran dengan ahli, teman 

sejawat, dan guru serta kepala sekolah. 

 

Analisis data dilakukan terhadap data yang telah direduksi baik data perencanaan, pelaksanaan, 

maupun data evaluasi. Analisis data dilakukan dengan cara terpisah-pisah. Hal ini dimaksudkan agar 

dapat ditemukan berbagai informasi yang spesifik dan terfokus kepada berbagai informasi yang 

mendukung pembelajaran dan yang menghambat pembelajaran. Dengan demikian pengembangan dan 

perbaikan atas berbagai kekurangan dapat dilakukan tepat pada aspek yang bersangkutan.   

 

Hasil Penelitian 

Hasil refleksi pada siklus 1 menunjukan subjek penelitian belum mencapai standar keberhasilan yang 

di harapkan. Karena itu pembelajaran dilanjutkan dengan siklus II. Pembelajaran siklus II diharapkan 

dapat terjadi perobahan pada beberapa aspek yang diamati antara lain:  a) pada aspek afektif, siswa 

diharapkan semakin memiliki perhatian terhadap pelajaran, memiliki kemampuan dalam komunikasi, 

ikut berperan aktif dalam kelompok, serta berani mengemukakan pendapat. b) aspek psikomotor, 

siswa diharapkan semakin untuk melakukan kerja samadalam kelompok serta terampil dalam 

menggunakan alat/media pembelajaran. c) aspek kognitif, akan terjadi peningkatan prestasi hasil 

belajar yang lebih baik jika dibandingkan dengan siklus sebelumnya. Pembelajaran siklus II 

dilaksanakan dalam satu kali  pertemuan  dengan  alakasi waktu 3 x 35 menit. 

 

Pada kegiatan awal, peneliti mengucapkan salam kemudian menyampaikan topik yang akan dipelajari 

yaitu pesawat sederhana jenis bidang miring dan roda dengan menggunakan metode eksperimen. 

Setelah itu peneliti menyampaikan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya guru memulai membuka 

pelajaran dengan mengajukan pertanyaan: Apakah anak-anak pernah melihat jalan yang berliku/ 

mendaki?. 

 

Pada kegiatan inti, Guru mengajukan pertanyaan tentang pesawat sederhana yang digunakan dalam 

memindahkan drum ke atas mobil. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode 

eksperimen. Keaktifan siswa terlihat saat menjawab pertanyaan guru, siswa dengan semangat dalam 

merespon dan menjawab pertanyaan guru dengan benar Siswa duduk dalam kelompok yang sudah 

terbentuk sebelumnya. 

 

Pelaksanaan Kegiatan akhir, Guru meminta siswa untuk duduk pada posisi semula dan siswa segera 

duduk pada bangkunya masing-masing dengan tertib. Kemudian guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya tentang materi tidak dipahaminya, namun tidak ada siswa yang bertanya. 

Selanjutnnya guru melakukan tanya jawab dengan siswa untuk membimbing siswa menyimpulkan 

pelajaran 

 

Pengamatan, pembelajaran siklus II diamati oleh teman sejawat, sedangkan proses pembelajarannya 

dilaksanakan oleh peneliti. Teman sejawat mengamati atau sebagai observer berdasarkan format 

pencatatan lapangan dengan cara pengisian tandan ceklis, rambu-rambu keberhasilan mengajar guru 

dengan kualifikasi SB (Sangat baik), B(Baik), C (Cukup), K (Kurang) dan rambu-rambu analisis 

karekteristik penerapan metode eksperimen dari aspek guru dan siswa. 

 

Refleksi Siklus, dari pengamatan peneliti dan observer pada pertemuan II siklus II, pelaksanaan 

penelitian pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan, ini kemungkinan besar karena 

siswa sudah terbiasa melakukan percobaan dan berdiskusi dengan metode yang diterapkan. 
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Berdasarkan hasil pengamatan observer dan kolaborasi setelah proses pembelajaran diperoleh hal-hal 

sebagai berikut: (1) memotivasi dan mengaktifkan siswa dengan metode eksperimen terlihat ada 

kemajuan aktivitas, siswa semakin serius dalam belajar. (2) penguasaan konsep juga ada kemajuan 

kearah yang lebih baik. Dengan adanya kerja kelompok siswa saling kerja sama, tentang bidang 

miring dan roda. Sebelum melaporkan hasil, siswa memeriksa kebenarannya dalam kelompok 

masing-masing. Disinilah interaksi antara siswa sangat tampak, apabila interaksi mengalami 

hambatan guru membimbing dan mengarahkan pekerjaan siswa. (3) pengelolaan waktu sudah 

berlangsung baik dibandingkan siklus I. Setelah pertemuan ini selesai, diadakan penilaian untuk 

melihat hasil belajar siswa pada siklus II.  

 

Pembahasan 

Dalam menyusun RPP siklus II ini berpedoman pada hasil refleksi siklus I dan lebih ditekankan 

kepada pengaktifan siswa dalam belajar kelompok. 

1) Kegiatan Awal/ tahap persiapan 

Guru menyiapkan kondisi kelas untuk siap belajar, kemudian melakukan doa secara bersama. Setelah 

siswa berdoa, guru mengabsen siswa dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian tanya jawab 

dengan siswa tentang materi sebelumnya yaitu tentang tuas/pengungkit. Ini dilakukan guru untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tentang materi yang lalu, sekaligus untuk memudahkan 

siswa memahami materi yang akan diajarkan. Selanjutnya guru membuka/pembangkitkan skemata 

siswa dengan dengan memindahkan drum ke atas mobil. 

2) Kegiatan Inti/ tahap pelaksanaan 

Guru meminta siswa duduk sesuai denagan kelompok yang sudah ditentukan dan mengingatkan 

kembali bagaimana belajar dalam kelompok. Selanjutnya guru membagikan LKS dan bahan untuk 

melakukan percobaan, serta meminta siswa untuk terlebih dahulu membaca dan mamahami LKS. 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan tentang apa yang tidak 

dimengerti dari LKS. Ada beberapa kelompok yang berbisi-bisik, setelah ditanya guru kenapa 

berbisik-bisik ternyata mereka kurang paham tentang pengisian LKS.  Untuk itu guru memberikan 

penjelasan lebih lanjut tentang cara pengisian LKS. 

3) Kegiatan akhir/tindak lanjut 

Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi tidak dipahaminya, namun 

tidak ada siswa yang bertanya. Selanjutnnya guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengingat kembali apa yang telah dipelajari. Guru meminta siswa untuk menyebutkan atau 

menjelaskan tentang apa-apa saja yang diperolehnya hari itu. Namun, siswa masih tersendat/belum 

lancar dalam menyampaikannya. Setelah ditanya guru kenapa ragu-ragu, ternyata karena siswa agak 

lupa, untuk itu guru mengajukan pertanyaan untuk memancingnya dan ternyata siswa mampu 

menjawabnya dengan baik hingga tersimpullah  pelajaran hari itu. 

 

Pemahaman konsep siswa melalui metode eksperimen 

Pemahaman kosep siswa dapat di lihat peningkatanya pada penilaian yang dilakukan Pada siklus II 

ini, terdiri dari: hasil nilai siswa pada aspek kognitif sudah mencapai nilai ketuntasan yang ditetapkan. 

Nilai ketuntasan yang diperoleh adalah 96% dari target yang ingin dicapai yaitu 85%. Pada penilaian 

proses yang dilakukan dapat nilai rata-rata nilai siswa 8. Berdasarkan taraf keberhasilan, masing-

masing nilai tersebut di atas  berada pada taraf baik.  Aspek afektif sudah dapat diperoleh bahwa hasil 

penilaian afektif siswa pada siklus II sebagai berikut: nilai tertinggi adalah 100 dan nilai terendah 67, 

diperoleh nilai rata-rata 81%. Berdasarkan taraf keberhasilan, 81 berada pada taraf baik. Aspek 

psikomotor Berdasarkan hasil siswa pada siklus II sebagai berikut: nilai tertinggi adalah 92 dan nilai 

terendah 67, diperoleh nilai rata-rata 83%. Berdasarkan taraf keberhasilan, 83 %berada pada taraf 
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baik. Jadi, dapat dikatakan bahwa guru telah berhasil dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa 

melalui metode eksperimen, yang dilihat dari hasil penilaian yang telah dilakukan. 

 

Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Dari paparan data dan hasil penelitian serta pembahasan di atas, maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan dari penelitian ini yakni: Rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

metode eksperimen dibagi dalam tiga tahap pembelajaran, yaitu tahap awal,tahap inti, dan tahap akhir. 

Tahap awal dilaksanakan kegiatan mengaktifan pengetahuan awal siswa. Pada tahap inti dilaksanakan 

pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen, serta pada tahap akhir dilaksanakan 

penyimpulan pelajaran dan pemberian evaluasi pada siswa. 

 

Bentuk pelaksanaan pembelajarannya pada kegiatan inti langkah langkah penggunaan metode 

eksperimen dalam pembelajaran adalah  Tahap persiapan, tahap ini yang akan dibahas menentukan 

materi yang akan dibahas, menentukan tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan eksperimen, 

dan menentukan alat dan bahan eksperimen. Tahap pelaksanaan, tahap ini berupa tahap pelaksanaan 

eksperimen tersebut. Disini guru memberikan arahan tentang eksperimen yang dilakukan, mengawasi 

jalannnya eksperimen yang dilakukan siswa sambil memberikan bimbingan kepada siswa yang 

kurang paham dengan langkah-langkah kerja LKS, guru juga mengarahkan siswa dalam membuat 

laporan tentang eksperimen yang dilakukan. Tahap akhir/tindakan lanjutan, tahap ini merupakan tahap 

setelah kita melakukan eksperimen pada tahap ini kita bisa melakukan tindak lanjut dan evaluasi 

sesuai dengan eksperimen yang kita lakukan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa 

menguasai konsep pembelajaran yang telah dipelajarinya. Pembelajaran dengan menggunakan 

pemahaman konsep melalui metode eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Meningkatnya hasil belajar siswa tersebut dapat dilihat dari rata-rata yang diperoleh pada siklus I 

yakni 63,8 dan mengalami peningkatan pada siklus II yakni 87,8. hal ini merupakan bukti 

keberhasilan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan di SDN 29 Ganting Utara Kota Padang . 

Dan juga membuat pelajaran lebih menyenangkan dan Selain itu siswa juga menjadi lebih aktif dalam 

belajar. Dengan menggunakan metode eksperimen ini, siswa dapat menyaksikan dengan langsung 

tentang hal yang dipelajarinya, dan itu akan membuat siswa lebih paham tentang materi yang 

dipelajarinya. 

 

Saran. 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dicantumkan diatas, maka peneliti mengajukan beberapa saran 

untuk dipertimbangkan: Untuk guru, agar dapat mencobakan dan menerapkan model pembelajaran 

yang lebih bervariasi dengan tujuan agar siswa dapat tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang 

diberikan. Untuk Kepala sekolah, dapat berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang 

menunjang keberhasilan guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk peneliti selaku 

mahasiswa, untuk dapat menambah pengetahuan yang nanti bermanfaat setelah peneliti turun ke 

lapangan kelak. Untuk pembaca, agar bagi siapapun yang membaca tulisan ini dapat menambah 

wawasan kepada pembaca.  
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EFFORTS TO IMPROVE STUDENTS' LEARNING OUTCOMES FOR 

CLASS V SD INPRES WIOI IN SCIENCE COURSES 

 

UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS V 

SD INPRES WIOI PADA MATA PELAJARAN IPA 
 

Adri Untu, S.Pd.SD 

SD Inpres Wioi Provinsi Sulawesi Utara 

 

ABSTRACT 

The purpose of this classroom action research is to improve the learning outcomes of Class V students of SD 

Inpres Wioi in the science subject matter of Heavenly Objects with the make a match learning model. The 

research subjects were the fifth grade students of SD Inpres Wioi, the academic year 2019/2020, totaling 11 

students, consisting of 5 male students and 6 female students. The place where the research was carried out was 

at SD Inpres Wioi. This research was carried out from April to March 2019 to May 2019 for 2 cycles. The 

results of the study, namely: The use of the make a match learning model can improve the learning outcomes of 

Class V students of SD Inpres Wioi in the science subject matter of Heavenly Objects. From the results of the 

study it was proven that in the implementation of the first cycle of learning research the average student 

learning outcome was 60.90, while in the second cycle the average student learning outcome was 60.90, while 

in the second cycle the average student learning outcome increased to 82.72 , while the percentage of 

completeness increased from 45.45% in the first cycle to 81.81% in the second cycle. 

Key Word: Learning Outcomes, Science 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa Kelas V SD Inpres Wioi 

pada mata pelajaran IPA materi Benda-benda Langit dengan model pembelajaran make a match.  Subjek 

penelitian adalah siswa kelas V SD Inpres Wioi, Tahun Pelajaran 2019/2020 yang berjumlah 11 siswa, yang 

terdiri dari 5 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Tempat yang dilakukannya penelitian adalah di SD Inpres 

Wioi, Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai bulan Maret 2019 sampai bulan Mei 2019 selama 2 

siklus. Hasil penelitian, yakni: Penggunaan model pembelajaran make a match dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa Kelas V SD Inpres Wioi pada mata pelajaran IPA materi Benda-benda Langit. Dari hasil penelitian 

terbukti bahwa pada pelaksanaan penelitian pembelajaran siklus I rata-rata hasil belajar siswa 60,90, sedangkan 

pada siklus II rata-rata hasil belajar siswa 60,90, sedangkan pada siklus II rata-rata hasil belajar siswa meningkat 

menjadi 82,72, sedangkan persentase ketuntasan meningkat dari 45,45% pada siklus I menjaedi 81,81% pada 

siklus II. 

Kata Kunci: Hasil Belajar, IPA 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Dalam pembangunan nasional, pendidikan diartikan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat 

manusia serta dituntut untuk menghasilkan kualitas manusia yang lebih tinggi guna menjamin 

pelaksanaan dan kelangsungan pembangunan. Pada hakikatnya pendidikan merupakan usaha sadar 

yang dilakukan seseorang terhadap orang lain agar memiliki pengetahuan dan keterampilan. Dalam 

proses pendidikan selalu terjadi perubahan tingkah laku, bukan saja perubahan dari tidak tahu menjadi 

tahu, tetapi lebih dari itu, perubahan yang diharapkan meliputi seluruh aspek kehidupan seperti aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berkaitan dengan hal tersebut proses pembelajaran adalah salah 

satu penentu keberhasilan pencapaiannya. Pembelajaran yang baik adalah bersifat menyeluruh dalam 

melaksanakannya dan mencakup berbagai aspek, baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik, 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7  │   No.1 │    JANUARI 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         10 

  

sehingga dalam pengukuran peningkatan dari hasil keberhasilannya selain dilihat dari segi kuantitas 

juga dari kualitas yang telah dilakukan di sekolah-sekolah. 

 

Mengacu dari pendapat tersebut, maka pembelajaran yang aktif ditandai adanya rangkaian terencana 

yang melibatkan siswa secara langsung, komprehensif, baik fisik, mental, maupun emosi. Hal ini 

sering diabdikan oleh guru, karena guru lebih mementingkan pada pencapaian tujuan dan target 

kurikulum. Salah satu upaya guru dalam menciptakan suasana aktif, efektif dan menyenangkan dalam 

pembelajaran yakni dengan menggunakan alat peraga. Hal ini dapat membantu guru dalam 

menggerakkan, menjelaskan gambaran ide dari suatu misteri. 

 

IPA adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam baik yang menyangkut abiotik maupun 

biotic. Pada prinsipnya, IPA diajarkan untuk membekali siswa agar mempunyai pengetahuan 

(mengetahui berbagai cara) dan keterampilan (cara mengerjakan) yang dapat membantu siswa untuk 

memahami gejala alam secara mendalam. Oleh karena itu, pada pembelajaran IPA, guru perlu 

memusatkan perhatiannya pada 2 (dua) hal pokok yaitu: Berorientasi pada proses yang didapat 

melalui pengamatan pengukuran, penguraian, percobaan, dan sebagainya. Berorientasi pada struktur 

seperti konsep air, konsep batuan, konsep tanah, konsep udara, konsep tumbuhan, konsep hewan. 

Tujuan utama pembelajaran IPA adalah siswa memahami konsep-konsep IPA secara sederhana dan 

mampu mengunakan model pembelajaran ilmiah. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka IPA perlu 

diajarkan dengan cara yang tepat dan dapat melibatkan siswa secara aktif yaitu melalui proses dan 

sikap ilmiah. Dalam pembelajaran IPA di Sekolah Dasar masih ditemukan berbagai kendala dan 

hambatan, hal ini yang berkaitan dengan ketepatan penggunaan model atau teknik dalam 

pembelajaran IPA di Kelas V SD Inpres Wioi. Berdasarkan data ulangan harian anak untuk pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) materi Benda-benda Langit siswa Kelas V SD Inpres Wioi, 

didefinisikan masih banyak siswa belum tuntas dalam KD tersebut, ini terlihat dari 11 siswa Kelas V 

hanya 3 siswa yang mendapat nilai di atas KKM 70 yang ditetapkan, sedangkan 8 siswa lainnya 

nilainya dibawah KKM. 

 

Analisis Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut peneliti berdiskusi dengan teman sejawat yang bertindak 

sebagai supervisor 2. Dari hasil refleksi dan diskusi tersebut peneliti menemukan hal-hal yang 

menyebabkan munculnya permasalahan dalam pembelajaran IPA di Kelas V SD Inpres Wioi yaitu: 

Rendahnya motivasi siswa dalam pembelajaran IPA di SD Inpres Wioi. Model pembelajaran yang 

digunakan guru tidak sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik siswa. Guru tidak 

menggunakan media pembelajaran. Pembelajaran berlansung menonton dan bersifat satu arah. 

Penggunaan pendekatan dalam proses belajar mengajar belum melibatkan siswa secara aktif, sehingga 

siswa kurang termotifasi dalam belajar yang pada akhirnya berdampak terhadap hasil belajar. 

 

Alternatif dan Prioritas Pemecahan Masalah 

Untuk memperbaiki hal tersebut perlu disusun suatu pendekatan dalam pembelajaran yang lebih 

komprehensip dan dapat mengaitkan materi teori dengan kenyataan yang ada dilingkungan sekitarnya. 

Atas dasar itulah peneliti mencoba mengembangkan pendekatan kooperatif dalam pembelajaran 

dengan model pembelajaran make a match. Model pembelajaran ini dipilih dengan 

mempertimbangkan karakteristik siswa dan karakteristik materi.  

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah model pembelajaran mae a match dapat 
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meningkatkan hasil belajar siswa Kelas V SD Inpres Wioi pada mata pelajaran IPA materi Benda-

benda Langit?”. 

 

Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa Kelas V SD Inpres Wioi 

pada mata pelajaran IPA materi Benda-benda Langit dengan model pembelajaran make a match. 

 

Kajian Pustaka 

Pengetahuan Alam sudah jelas artinya adalah pengetahuan tentang alam semesta dengan segal isinya. 

Adapun pengetahuan itu sendiri artinya segala sesuatu yang diketahui oleh manusia. Jadi secara 

singkat IPA adalah pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam semesta dengan segala isinya 

(Darmojo, 1992:3). 

 

Selain itu, Nash 1993 (Darmojo, 1992:3) dalam bukunya The Nature of Sciences, menyatakan bahwa 

IPA sesuatu cara atau model pembelajaran untuk mengamati alam. Nash juga menjelaskan bahwa cara 

IPA mengamati dunia ini bersifat analisis, cermat, serta menghubungkan antara satu fenomena dengan 

fenomena lain, sehingga keseluruhannya membentuk suatu prespektif yang baru tentang objek yang 

diamatinya. 

 

Sistematis (teratur) artinya pengetahuan itu tersusun dalam suatu system, tidak berdiri sendiri, satu 

dengan yang lainnya saling berkaitan, saling menjelaskan sehingga seluruhnya merupakan satu 

kesatuan yang utuh, sedangkan berlaku umum artinya pengetahuan itu tidak hanya berlaku atau oleh 

seseorang atau beberapa orang dengan cara eksperimentasi yang sama akan memperoleh hasil yang 

sama atau konsisten. Selanjutnya Winaputra (1992:123) mengemukakan bahwa tidak hanya 

merupakan kumpulan pengetahuan tentang benda atau makhluk hidup, tetapi merupakan cara kerja, 

cara berpikir dan cara memecahkan masalah. Jadi, kesimpulan dari uraian diatas sains adalah ilmu 

pengetahuan yang mempunyai objek serta menggunakan model pembelajaran ilmiah. 

 

Model-model pembelajaran merupakan pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan di kelas 

dengan melibatkan peserta didik secara penuh sehingga peserta didik memperoleh pengalaman dalam 

menuju kedewasaan, peserta dapat melatih kemandirian, peserta didik dapat belajar dari lingkungan 

kehidupanya. Model pembelajaran kooperatif didasarkan atas falsafah homo homini socius, falsafah 

ini menekankan bahwa manusia adalah makhluk social (Lie, 2003:27). Sedangkan menurut Ibrahim 

(2002:2) model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang membantu siswa 

mempelajari isi akademik dan hubungan social. Ciri khusus pembelajaran kooperatif mencakup 5 

(lima) unsur yang harus diterapkan, yang meliputi; saling ketergantungan positif, tanggung jawab 

perseorangan, tatap muka, komunikasi antar anggota dan evaluasi proses kelompok (Lie, 2003:30). 

 

Model pembelajaran kooperatif bukanlah hal yang sama sekali baru bagi guru. Model pembelajaran 

kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok. 

Setiap siswa yang ada dalam kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda (tinggi, 

sedang, dan rendah) dan jika memungkinkan anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang 

berbeda serta memperhatikan kesetaraan jender. Model pembelajaran kooperatif mengutamakan 

kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan 

dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. 

 

Guna meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa dalam kelas, guru menerapkan model 

pembelajaran make a match. Model pemelajaran make a match atau mencari pasangan merupakan 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7  │   No.1 │    JANUARI 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         12 

  

salah satu alternative yang dapat diterapkan kepada siswa. Penerapan model pembelajaran ini dimulai 

dari teknik yaitu siswa disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban/ soal sebelum batas 

waktunya, siswa yang dapat mencocokkan kartunya diberi poin. 

 

Metodologi Penelitian 

Subjek Penelitian 

Siswa kelas V SD Inpres Wioi, Tahun Pelajaran 2019/2020 yang berjumlah 11 siswa, yang terdiri dari 

5 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. 

Tempat Penelitian 

Tempat yang dilakukannya penelitian adalah di SD Inpres Wioi, 

Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai bulan Maret 2019 sampai bulan Mei 2019 selama 

2 siklus. 

 

Desain Prosedur Perbaikkan Pembelajaran 

Kegiatan perbaikan pembelajaran IPA untuk konsep benda-benda langit, dilaksanakan dalam dua 

siklus pembelajaran yang meliputi kegiatan perencanaan, tidnakan, pengamatan, dan refleksi. Pada 

setiap siklus perbaikan, penulis dibantu oleh rekan sejawat dan supervisor. Berikut deskripsi dari 

setiap prosedur kegiatannya: 

 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan data-data di atas temuan yang cukup menarik dari pembelajaranm siklus I adalah rata-

rata nilai siswa meningkat 32% dibandingkan pembelajaran sebelumnya namun masih ada beberapa 

siswa yang belum mencapai nilai KKM. Adapun nilai KKM yang ditetapkan adalah 70. Apabila 

dikomparasi dengan hasil observasi rekan sejawat, maka penyebabnya bukan pada model pendekatan 

pembelajaran dan alat peraga yang digunakan tetapi dari cara guru membuka pelajaran yagn 

mengarahkan dan memotivasi siswa, pemberian contoh relevan dengan konsep dan mempermudah 

anak untuk mengerjakan soal lainnya, kemampuan menggunakan model pembelajaran dan relevan 

serta efektif terhadap peningkatan hasil belajar dan desain sistematika penyajian. Dengan kata lain 

teori belajar yang melandasi penggunaan pendekatan ini memang terbukti dapat meningkatkan 

keberhasilan siswa dalam pembelajaran. 

 

Melihat hal tersebut maka supervisor 2 merekomendasikan agar cara menjelaskan guru diperbaiki 

dimana mengurangi istilah-istilah yang tidak dimengerti siswa, menggunakan ilustrasi-ilustrasi, 

diucapkan ulang pada bagian penting materi. Rekomendasi yang penting adalah perubahan pada 

kegiatan awal diaman pembelajaran dikaitkan dengan konsep yang  sudah dipelajari anak. Sehingga 

hasil belajar siklus II meningkatkan kembali rata-rata nilai siswa menjadi 36,36%. Untuk jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel Rekapitulasi Hasil Belajar Siklus I dan II 

 

Siklus Rata-rata 
Persentase Siswa 

Yang Tuntas 

Persentase Siswa 

Yang Belum Tuntas 

I 60,90 45,45% 54,55% 

II 82,72 81,81% 18,19% 
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Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni: 

Penggunaan model pembelajaran make a match dapat meningkatkan hasil belajar siswa Kelas V SD 

Inpres Wioi pada mata pelajaran IPA materi Benda-benda Langit. Dari hasil penelitian terbukti bahwa 

pada pelaksanaan penelitian pembelajaran siklus I rata-rata hasil belajar siswa 60,90, sedangkan pada 

siklus II rata-rata hasil belajar siswa 60,90, sedangkan pada siklus II rata-rata hasil belajar siswa 

meningkat menjadi 82,72, sedangkan persentase ketuntasan meningkat dari 45,45% pada siklus I 

menjaedi 81,81% pada siklus II. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut: Dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar guru disarankan untuk menggunakan model pembelajaran 

yang bervariasi. Dalam menerapkan model pembelajaran make a match untuk menjelaskan langkah-

langkah secara mendetail.  
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ABSTRACT 

This study aims to obtain information and discuss efforts to improve the ability of teachers to use learning 

media through workshops at SMP Negeri 41 Batam. This research is a school action research which consists of 

two cycles where each cycle consists of four stages, namely planning, implementation, observation, and 

reflection. This research was carried out at SMP Negeri 41 Batam in the July-December 2019 semester with 12 

teachers as research subjects. Data collection techniques using observation sheets, field notes and 

documentation. Data were analyzed using percentage and data reduction. The results showed that group 

guidance can improve the ability of teachers in preparing learning media at SMP Negeri 41 Batam by giving 

random calls. 

Key Word: Teacher Ability, Learning Media, Workshop 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan membahas tentang upaya meningkatkan kemampuan 

guru dalam menggunakan media pembelajaran melalui workshop di SMP Negeri 41 Batam. Penelitian ini 

merupakan penelitian tindakan sekolah yang terdiri dari dua siklus dimana masing-msing siklus terdiri dari 

empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaa, observasi, dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan di SMP 

Negeri 41 Batam pada semester Juli- Desember 2019 dengan subjek penelitian guru yang berjumlah 12 orang. 

Teknik pengumpulan data menggunakan lembar obeservasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Data dianalisis 

menggunakan persesntase dan reduksi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui bimbingan kelompok 

dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menyiapkan media pembelajaran di SMP Negeri 41 Batam  

dengan tindakan pemberian pemanggilan secara acak. 

Kata Kunci: Kemampuan Guru, Media Pembelajaran, Workshop  

 

 

Pendahuluan  

Pendidikan  merupakan hal  pokok  dan  dasar  yang  harus  dimiliki  oleh seseorang. Pendidikan  

dilakukan  dengan  usaha  sadar  dan  terencana  sehingga dapat  mengembangkan  potensi  yang  ada  

dalam  dirinya  seperti  kecerdasan, akhlak, kepribadian, dll.  

 

Menurut Sudjana (2001: 8) menjelaskan bahwa pembelajaran adalah upaya yang sistematis dan 

disengaja oleh pendidik untuk menciptakan kondisi-kondisi agar peserta didik melakukan kegiatan 

belajar. (Oemar Hamalik. 2003: 57). Dalam proses belajar mengajar sering ditemukan adanya 

kesulitan kesulitan dari segi interaksi dalam menyampaikan bahan kepada siswa.  

 

Pandemi Covid-19 memberikan pembatasan sosial terhadap guru dengan murid sehingga semangat 

belajar tetap harus terlaksana. Meskipun demikian, pembelajaran diperintahkan untuk dilakukan di 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7  │   No.1 │    JANUARI 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         15 

  

masing-masing rumah dengan menerapkan konsep pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh 

memanfaatkan penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi informasi yang harusnya memiliki 

banyak manfaat bagi pendidik sebagai perancang, pengembang, dan pelaksana dalam proses 

pembelajaran.  

 

Berdasarkan fenomena di atas peneliti berupaya melakukan perbaikan dalam rangka peningkatan 

mutu pendidikan di sekolah dengan mengadakan Workshop. Menurut Silberman (2001:43) Workshop 

merupakan sebuah kegiatan yang sengaja diadakan sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang 

berasal dari latar belakang serumpun untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu dengan jalan 

berdiskusi ataupun saling memberikan pendapat antar satu anggota dengan anggota lainnya. Dari 

masalah di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Upaya Meningkatkan 

Kemampuan Guru Menggunakan Media Pembelajaran di Masa Pandemi Covid 19 Melalui Workshop 

di  SMP Negeri 41 Batam”. 

 

Kajian Teori  

Secara etimologi kemampuan terambil dari kata mampu berarti “kuasa (bisa, sanggup) melakukan 

sesuatu”. Kata ini berdekatan artinya dengankompeten atau kompetensi berarti “kewenangan, 

(kekuasaan pendidik)untuk menentukan sesuatu. Sebagai Pendidik Profesional,guru bukan saja 

dituntut melaksanakan tugasnya secara professional tetapi juga harus memiliki pengetahuan dan 

kemampuan profesional. Guru  adalah pendidik  profesional  dengan  tugas  utama mendidik,  

mengajar,  membimbing, mengarahkan,     melatih,menilai,     dan     mengevaluasi     peserta     didik     

pada pendidikan anak   usia   dini   jalur   pendidikan   formal,   pendidikan   dasar,dan pendidikan 

menengah (Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen). 

 

Guru sebagai salah satu komponen dalam sistem pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan 

siswa,memiliki peranan penting dalam menentukan arah dan tujuan dari suatu proses pembelajaran. 

Pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global, karena guru memiliki tugas dan 

peran bukan hanya memberikan informasi-informasi ilmu pengetahuan dan teknologi,melainkan juga 

membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetisi.   

 

Oleh karena itu seorang guru dituntut menguasai sejumlah kemampuan dan keterampilan yang 

berkaitan dengan proses pembelajaran,antara lain : Kemampuan menguasai bahan ajar, Kemampuan 

dalam mengelola kelas. Kemampuan dalam menggunakan metode,media dan sumber belajar. 

Kemampuan untuk melakukan penilaian baik proses maupun hasil.. 

 

Media pembelajaran  adalah  alat  bantu  proses  belajar  mengajar.  Segala  sesuatu yang dapat  

dipergunakan untuk  merangsang  pikiran,  perasaan,  perhatian dan  kemampuan  atau  ketrampilan  

pebelajar  sehingga  dapat  mendorong terjadinya proses belajar.  

 

Menurut   Strauss   dan   Frost   dalam   Dina   Indriana   (2011:32) mengidentifikasikan    sembilan    

faktor    kunci    yang    harus    menjadi pertimbangan dalam memilih media pengajaran. Kesembilan 

faktor kunci tersebut  antara  lain  batasan  sumber  daya institusional,  kesesuaian  media dengan  

mata  pelajaran  yang  diajarkan, karakteristik siswa  atau  anak didik, perilaku pendidik  dan    tingkat 

keterampilannya,  sasaran pembelajaran mata pelajaran, hubungan pembelajaran, lokasi pembelajaran, 

waktu dan tingkat keragaman media 

 

Ada beberapa prinsip dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan oleh pendidik, 

yang terpenting dalam pemilihan media pembelajaraan dimaksud adalah adanya patokan yang 
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digunakan pada proses pemilihan media itu. Pemilihan dan penggunaan suatu media pembelajaran 

harus melibatkan tenaga yang mampu, terampil, dan profesional untuk memanfaatkannya disetiap 

lembaga pendidikan. Biaya yang dibutuhkan juga harus tersedia dan terjangkau oleh suatu lembaga 

pendidikan yang bersangkutan.. 

 

Secara umum media pembelajaran mempunyai kegunaan-kegunaan sebagai berikut: Membantu 

tercapainya tujuan pembelajaran. Media pembelajaran harus relevan  dengan  kompetensi  yang  ingin  

dicapai dan isi pembelajaran. Media harus melibatkan peserta didik sehingga  mereka  mampu  belajar 

dengan lebih baik.Media pembelajaran berguna mempercepat proses belajar. Media pembelajaran   

berguna   dalam   meningkatkan   kualitas   belajar mengajar. Media   dapat   mengurangi   penyajian   

yang   bersifat   verbalistis   (Dina Indriana, 2011: 49-51). 

 

Menurut Widodo (2012) Workshop adalah suatu pertemuan ilmiah dalam bidang sejenis (Pendidikan) 

untuk menghasilkan karya nyata.. Sebuah lokakarya atau workshop adalah pertemuan ilmiah yang 

kecil. Kegiatan workshop sangat bermanfaat sehingga banyak pihak yang sering menyelenggarakan 

kegiatan tersebut. Informasi yang didapat dari workshop akan membantu dalam menjalani suatu 

kegiatan yang tentunya sesuai dengan materi yang dibahas dari workshop tersebut. Workshop adalah 

suatu pertemuan ilmiah dalam bidang sejenis (pendidikan) untuk menghasilkan karya nyata (Badudu, 

1988:403).  

 

Tujuan dari workshop ialah untuk memperoleh informasi melalui pengalaman langsung dan saling 

menyampaikan informasi. Beberapa ciri-ciri workshop antara lain: Masalah yang dibahas bersifat “life 

centered” dan muncul dari peserta sendiri. Cara yang digunakan ialah metode pemecahan masalah 

musyawarah dan penyelidikan. Menggunakan resource person dan resource materials yang memberi 

bantuan yang besar sekali dalam mencapai hasil yang sebaik-baiknya. 

 

Prosedur pelaksanaan workshop meliputi beberapa hal, antara lain: Merumuskan tujuan workshop. 

Merumuskan pokok-pokok masalah yang akan dibahas secara terperinci. Menentukan prosedur 

pemecahan masalah. 

 

Metodologi Penelitian  

Jenis PenelitianJenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian tindakan sekolah ( PTS) 

Penelitian ini terdiri dari empat tahapan yaitu, perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

Penelitian ini terdiri dari dua siklus.. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 41 Batam, Penelitian ini 

dilaksanakan pada semester Juli – Desember 2019, mulai pada bulan September hingga November 

2019. Pelaksanaan penelitian mengikuti jadwal program sekolah SMP Negeri 41 Batam Subjek 

penelitian adalah semua guru di SMP Negeri 41 Batam yang berjumlah sebanyak 12 Orang IV. Hasil 

Penelitian. Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang disusun  dengan tahapan 

sebagai  berikut: 

 

Siklus I 

Siklus I terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksnaan, observasi dan refkeksi. Pada siklus 

I ini peneliti melakukan workshop untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun media 

pembelajaran.  
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Perencanaan  

Pada tahap perencanaan yang dilakukan adalah: a) Menetapkan jadwal penelitian, penelitian 

dilaksanakan pada bulan September sampai November 2020; b) Membuat Rencana kegiatan 

akademik; c) Mempersiapkan instrumen penelitian; d) Menyiapkan catatan lapangan, e) menyiapkan 

absebsi peserta, f) mengumpulkan guru melalui undangan kepala sekolah, g) menyiapkan materi 

workshop.  

 

Pelaksanaan  

Tahap pelaksanaan siklus I dilaksanaan pada hari Senin tanggal 14 September 2019 pada jam 14.00-

16.00 WIB Langkah-langkah supervisi akademis yang dilakukan dengan menerapkan strategi inkuri 

terbimbing meliputi; 1) penjelasan prosedur pembelajaran, 2) penyampaian problematika atau kasus, 

3) peserta mengumpulkan data, 4) menyusun hipotesis (dugaan sementara), 5)  mengumpulkan data 

untuk menguji hipotesis, 6) menganalisis data (inkuiri), 7) menyusun, kesimpulan. Peran peneliti yang 

dibantu wakil kepala sekolah mengamati aktivitas guru dalam memperagakan pengetahuan yang 

dimiliki dalam pengelolaan pembelajaran di kelas.  

 

Siklus I juga dilaksanaan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 pada jam 13.30-16.00 WIB 

dengan materi tentang lanjutan penjelasan penyusunan media pembelajaran yang baik. 

 

Observasi  

Berdasarkan hasil observasi pada siklus I dapat dideskripsikan bahwa penyampaian materi media 

pembelajarn pada siklus I direspon dengan baik. Saat diadakan workshop guru-guru diminta untuk 

membuat media pembelajaran sesuai dengan penyampaian materi yang disampaikan 

 

Untuk hasil penelitian siklus I dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Hasil Penilaian Penyusunan Media oleh Guru pada Siklus I 

No Nama Guru Rata-Rata Kriteria 

1 LUMONGGA ENNI MELIATI. S,Pd 2.1 B 

2 SULISTIYONO, M.Pd 1.9 C 

3 JEKSON HASUDUNGAN. S, S.Pd 2.4 B 

4 FITRI SUSANTI, S.Pd 2.1 B 

5 ANILLA SEKARWATI, S.Pd 2.2 B 

6 SLAMET WULYO W, S.Pd 1.9 C 

7 DWINDA RIMAYANTI, S.Pd 1.8 C 

8 WISNAWATI RAKIB 2.1 B 

9 DENLORO LESTARI S.Pd 2.4 B 

10 RINO SANTOSO 1.6 C 

11 TATI RATNAWATI, SH 1.9 C 

12 PARSAULIAN, S.PdK 1.9 C 

Tabel .  Hasil Pengolahan Data Primer 2019 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kemampuan guru dalam menyiapkan media 

pembelajaran untuk mengajar saat proses belajar mengajar masih berada pada kategori cukup dan 

baik. dari 12 orang guru yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdapat 6 orang guru berada pada 
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kategori baik dan 6 orang berada pada kategori cukup. Media pembelajaran yang disusun kebanyakan 

masih terlihat monoton. Untuk itu pada pengamatan siklus I ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

guru dalam menyusun media pembelajaran masih berada dalam kategori kurang. Untuk masing-

masing indikator secara keseluruhan dapat dilihat pad atabel berikut ini: 

Tabel.Pengolahan Data Primer 2019 

 

Hasil Penilaian Penyusunan Media Oleh Guru Pada Berdasarkan Indikator Pada Siklus I 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan kemampuan guru dalam 

menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi siswa masih berada pada kategori kurang atau 

perlu adanya peningkatan, Dari 10 indikator yang dinilai terdapat 3 indikator yang berada pada 

kategori baik yaitu, waktui dan tingkat keranggaman media, Sasaran pembelajaran mata pelajaran, 

dan Perilaku pendidik dan tingkat keterampilanya. Sedangkan 7 indikator lainnya berada pada 

kategori kurang yang berarti perlu adanya perbaikan pada siklus selanjutnya.  

 

Refleksi  

Pada siklus I kemampuan guru dalam menyusun media pembelajaran masih dalam kategori kurang 

sehingga diharapkan adanya perbaikan-perbaikan untuk siklus berikutnya.  Dari diskusi tersebut 

disepakati bahwa kelemahan yang ditemukan adalah motivasi guru untuk mengelola media 

pembelajaran dengan mendasarkan skenario pembelajaran masih tergolong rendah, pengetahuan dan 

pengalaman menrapkan media pembelajaran yang melibatkan secara aktif siswa masih terkesan kaku. 

 

Siklus II 

Siklus II terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Siklus II 

ini merupakan lanjutan dari siklus I dengan perbaikan-perbaikan dari siklus I melalui bimbingan 

kelompok. 

 

Prencanaan  

Tahap perencaan siklus II terdiri dari: a) Menetapkan jadwal penelitian, penelitian dilaksanakan pada 

bulan September sampai November 2020; b) Membuat Rencana kegiatan akademik; c) 

Mempersiapkan instrumen penelitian; d) Menyiapkan catatan lapangan, e) menyiapkan absebsi 

peserta, f) mengumpulkan guru melalui undangan kepala sekolah, g) menyiapkan materi bimbingan 

kelompok., h) menyiapkan undian untuk pemanggilan tampil secara acak. 

No Indikator Penilaian Jumlah  Rata-

Rata 

Kriteria  

1 Kesesuaian  media dengan  mata  pelajaran  yang  diajarkan 22 1.83 C 

2 Waktu dan tingkat keragaman media 25 2.08 B 

3 Sasaran pembelajaran mata pelajaran 27 2.25 B 

4 Perilaku    pendidik    dan    tingkat    keterampilannya 27 2.25 B 

5 Memberi gambaran  atau  penjelasan  yang  lebih  konkret 26 2.17 C 

6 Kemampuan   mengakomodasikan   penyajian   stimulus   

yang   tepat 

23 1.92 C 

7 Kemampuan  mengakomodasikan  respon  siswa  yang  

tepat  (tertulis, audio, dan/ atau kegiatan fisik) 

24 2.00 C 

8 Kemampuan mengakomodasikan umpan balik 25 2.08 C 

9 Tingkat  kesenangan  23 1.92 C 

10 Merasa sudah akrab dengan media tersebut 21 1.75 C 
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Pelaksanaan  

Tahap pelaksanaan siklus II dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2019 penelitian 

melakukan langkah-langkah; 1) pembukaan, 2) kegiatan inti, penyampaian materi meliputi; 

penyusunan media pembelajaraninovatif, Evaluasi pembelajaran. dan dilanjutkan dengan bimbingan 

kelompok pengelolaan pembelajaran. Kemudia pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2019 dilanjutkan 

pertemuan untuk siklus II.  

 

Observasi  

Setelah dilaksankan tahap pengamatan maka dapat disimpulkan bahwa pada siklus II kemampuan 

guru dalam menyusun media pembelajaran dapat dibilang sudah berada pada kategori baik dan amat 

baik. Hal ini dapat dilihat bahwa secara keseluruhan guru sudah bisa dikatakan mampu  untuk 

membuat media pembelajaran yang menarik sehingga siswa lebih tertarik lagi lagi dalam belajar..  

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

 

Hasil Penilaian Penyusunan Media oleh Guru pada Siklus II 

No Nama Guru Rata-Rata Kriteria 

1 LUMONGGA ENNI MELIATI. S,Pd 3.8 A 

2 SULISTIYONO, M.Pd 3.6 A 

3 JEKSON HASUDUNGAN. S, S.Pd 3.6 A 

4 FITRI SUSANTI, S.Pd 3.6 A 

5 
ANILLA SEKARWATI, S.Pd 

3.6 A 

6 SLAMET WULYO W, S.Pd 3.5 A 

7 DWINDA RIMAYANTI, S.Pd 3.6 A 

8 WISNAWATI RAKIB 3.5 A 

9 DENLORO LESTARI S.Pd 3.7 A 

10 RINO SANTOSO 3.5 A 

11 TATI RATNAWATI, SH 3.7 A 

12 PARSAULIAN, S.PdK 3.5 A 

Tabel. Hasil Pengolahan Data Primer 2019 

 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada siklus II ini kemampuan guru dalam menyusun 

media pembelajaran sudah berada pada kategori yang memuaskan. Untuk masing-masing indikator 

secara keseluruhan dapat dilihat pad atabel berikut ini: 

Hasil Penilaian Penyusunan Media oleh Guru pada berdasarkan indikator pada Siklus II 

No Indikator Penilaian Jumlah  Rata-

Rata 

Kriteria  

1 Kesesuaian  media dengan  mata  pelajaran  yang  

diajarkan 45 3.75 

A 

2 Waktu dan tingkat keragaman media 40 3.33 A 

3 Sasaran pembelajaran mata pelajaran 46 3.83 A 

4 Perilaku    pendidik    dan    tingkat    

keterampilannya 47 3.92 

A 

5 Memberi gambaran  atau  penjelasan  yang  lebih  

konkret 41 3.42 

A 
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No Indikator Penilaian Jumlah  Rata-

Rata 

Kriteria  

6 Kemampuan   mengakomodasikan   penyajian   

stimulus   yang   tepat 43 3.58 

A 

7 Kemampuan  mengakomodasikan  respon  siswa  

yang  tepat  (tertulis, audio, dan/ atau kegiatan 

fisik) 39 3.25 

A 

8 Kemampuan mengakomodasikan umpan balik 46 3.83 A 

9 Tingkat  kesenangan  41 3.42 A 

10 Merasa sudah akrab dengan media tersebut 44 3.67 A 

Tabel . Hasil pengolahan data primer 2019 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kemampuan guru dalam menyusun media pembelajaran 

sudah meningkat dari siklus sebelumnya  

 

Refleksi  

pada siklus II target yang ditetapkan sudah dapat dicapai yaitunya guru-guru diharapkan dapat 

membuat media pembelajaran untuk mengajar di kelas dengan baik. Untuk itu, pada siklus II 

dianggap sudah dapat terpenuhi dan penelitian ini tidak dilanjutkan ke siklus III.  

 

Pembahasan  

Kegiatan workshop diharapkan mampu memberikan percerahan dan pemantaban pada kemampuan 

guru sebagai tenaga professional.  Berdasarkan  hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa pada 

siklus I kemampuan guru masih belum mencapau target yang dinginkan. Hal ini ditingkatkan lagi 

pada siklus II. Kepala sekolah melakukan bimbigan kepoada guru-guru dengan cara membagi guru 

tersebut dalam kelompok. Walaupun dalam siklus II guru-guru tersebut dibagi dalam kelompok 

namun guru-guru tersebut tatap membuat media masing-masing. bimbingan kelompok ini dilakukan 

agar guru dapat terbantu dalam menyusun media pembelajaran. 

 

Penutup 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa melalui bimbingan kelompok  

dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menyiapkan  media pembelajaran di SMP Negeri 41 

Batam. Hal ini ditandai dengan peningkatan kemampuan guru yang dapat dilihat dari siklus I dan 

siklus II yang terdapat peningkatan. 

 

Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan:. kepada guru untuk terus meningkatkan 

kemampuannya dengan bimbingan oleh Kepala Sekolah maupun secara mandiri dalam melaksanakan 

PBM di kelas sebagai konsekuensi tugas dan tanggung jawabnya mengemban jabatan sebagai tenaga 

kependidikan. Kepala Sekolah mengingat pentingnya tugas guru dalam melaksanakan PBM di kelas, 

terutama dalam kaitannya meningkatkan mutu pendidikan, maka disarankan bagi Kepala Sekolah 

untuk menindaklanjuti program pembinaan dan pembimbingan yang telah dilaksanakan oleh kepala 

Sekolah dalam rangka meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan PBM. Untuk pengawas 

diharapkan dapat memberikan masukan yang lebih jelas dan terarah dalam pembinaan terhadap guru. 
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ABSTRACT 

This research is motivated by the lack of creativity and initiative of teachers. Therefore, researchers carry out 

academic supervision activities that aim to find out online learning models in increasing teacher creativity and 

initiative in managing learning at home for teachers at SMP Negeri 18 Bandar Lampung. The type of research 

conducted is school action research (PTS) using Elliot's model. The research was held at SMP Negeri 18 

Bandar Lampung City for the Even Semester of the 2020/2021 Academic Year during the Covid 19 pandemic. 

The research subjects were 15 teachers at SMP Negeri 18 Bandar Lampung City. The object of research is 

learning at home through online learning during the covid-19 pandemic. Data were collected through 

observation and documentation and analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the online 

learning model can overcome the implementation of learning during the COVID-19 pandemic through the 

creativity and initiative of teachers in managing learning at home. The creativity and initiative of teachers has 

increased in making lesson plans by 19.54%, online learning management by 20.59%, student activity by 17% 

and student learning scores by 22.23% from pre-cycle to cycle I and cycle II in learning. After active, creative 

and initiative teacher competency actions are carried out in carrying out home learning, learning can run 

smoothly in dealing with the COVID-19 pandemic outbreak. 

Key Word: Academic Supervision, Online Learning, Activeness, Creativity, Initiative 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kreativitas dan inisiatif guru.  Oleh sebab itu, peneliti 

melaksanakan kegiatan supervisi akademik yang  bertujuan untuk mengetahui model pembelajaran daring dalam 

meningkatkan kreatifitas dan inisiatif guru dalam mengelola pembelajaran di rumah bagi guru SMP Negeri 18 

Bandar Lampung. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian tindakan sekolah (PTS) dengan menggunakan 

model dari Elliot. Penelitian diadakan di  SMP Negeri 18 Kota Bandar Lampung  Semester Genap Tahun 

Pelajaran 2020/2021 di masa pandemi Covid 19. Subjek penelitian adalah guru mata pelajaran di SMP Negeri 

18 Kota Bandar Lampung sebanyak 15 guru.  Obyek penelitian adalah pembelajaran di rumah melalui 

pembelajaran daring/online dimasa pademi covid-19. Data dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi 

serta dianalisi secara kualitatif.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran daring dapat 

mengatasi pelaksanaan pembelajaran di masa pademi covid 19 melalui kreatifitas dan inisiatif guru dalam 

mengelola pembelajaran di rumah. Kreatifitas dan inisiatif guru mengalami peningkatan dalam pembuatan RPP 

sebesar 19,54%, pengelolaan pembelajaran daring sebesar 20,59%, keaktifan siswa sebesar 17% dan nilai 

belajar siswa sebesar 22,23% dari Pra Siklus ke  siklus I dan  siklus II dalam pembelajaran. Setelah ada tindakan 

kompetensi guru secara aktif, kreatif dan inisiatif dalam melaksanakan pembelajaran dirumah, pembelajaran 

dapat berjalan dengan lancar dalam mengahadapi wabah pandemi covid 19.  

Kata Kunci: Supervisi Akademik,  Pembelajaran Daring, Keaktifan, Kreatifitas, Inisiatif 
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Latar Belakang Masalah  

Pada tanggal 11 Maret 2020 WHO telah mengumumkan status pandemi global untuk virus corona 

2019 atau juga disebut Corona Virus Disease 2019 atau Covid 19 Wabah atau penyakit ini telah 

menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara. WHO menetapkan seluruh warga dunia bisa 

berpotensi terkena infeksi Covid 19, guru dan siswa juga bisa terinfeksi Covid 19 (kompas.com). 

 

Penyebaran pandemi virus corona atau COVID-19 telah memberikan tantangan tersendiri bagi 

lembaga pendidikan di Indonesia. Untuk mengantisipasi penularan virus tersebut pemerintah 

mengeluarkan kebijakan seperti social distancing, physical distancing, hal ini diatur dalam UU No. 6 

Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang kemudian dipertegas dengan PP No. 21 Tahun 

2020 dan Permenkes 9 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kondisi ini 

mengharuskan masyarakat untuk tetap diam di rumah, belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. 

Akibat dari kebijakan tersebut membuat sektor pendidikan seperti sekolah menghentikan proses 

pembelajaran secara tatap muka. Sebagai gantinya, proses pembelajaran dilaksanakan secara daring 

yang bisa dilaksanakan dari rumah masing-masing siswa. Sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud 

Nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran 

corona virus disease (COVID-19) menganjurkan untuk melaksanakan proses belajar dari rumah 

melalui pembelajaran daring 

 

Pemerintah memberikan kebijakan agar anak belajar di rumah. Pembelajaran siswa dirumah membuat 

para orang tua senang dan tenang, dikarenakan anak bisa selalu bersama orang tuanya, dengan 

maksud meminimalisir penyebaran covid-19. Anak kurang memaksimalkan dalam penggunaan 

teknologi tidak begitu efektif dan efisen. Guru memberikan tugas secara online. Komunikasi juga jadi 

hanya satu arah. Sehingga tidak efektif dan efisien di dalam pembelajaran maka kita harus mengambil 

langkah langkah yang pasti agar anak dirumah bisa belajar dengan baik. 

 

Penggunaan layanan kelas secara daring dapat menambah variasi dan kreativitas Guru maupun Warga 

Belajar dalam mencari sumber belajar. Sebagai pengelola course, Guru juga tidak perlu memiliki 

keahlian khusus. Namun diperlukan keterampilan guru dalam mengemas dan membuat materi dan 

mencari sumber pembelajaran, serta merancang pembelajaran agar dapat melaksanakan pembelajaran 

secara efektif (Masitoh, 2018). Modul praktis mengenai pembelajaran menggunakan aplikasi ini juga 

sudah sangat banyak tersedia di internet sehingga jika Guru dan Warga Belajar kesulitan dalam 

menggunakan aplikasi ini dapat belajar secara mandiri tanpa takut kesulitan mendapatkan sumber 

belajar.  

 

Pada kondisi pandemik saat ini, aplikasi Zoom dan Whatsapp Group dapat menerapkan setting 

pembelajaran sinkron maya, asinkron mandiri dan asinkron kolaboratif. Ketiga setting pembelajaran 

tersebut dirasa efektif karena tidak melibatkan Guru dan Warga Belajar dalam satu waktu dan tempat 

tertentu. Pemilihan setting pembelajaran disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, jika pembelajaran 

perlu melakukan diskusi berkelompok dan Tutor menginginkan waktu pembelajaran fleksibel maka 

guru dapat menentukan setting pembelajaran asinkron kolaboratif. Jika pada saat pembelajaran yang 

membutuhkan penilaian yang bersifat individu maka Tutor dapat memilih setting pembelajaran 

asinkron mandiri. Contoh lainnya jika Guru menginginkan pertemuan secara online dan melakukan 

kontrol dan pengawasan dalam waktu yang sama maka Guru bisa memilih setting pembelajaran 

sinkron maya. Dan semua itu bisa menggunakan aplikasi Zoom ataupun Whatsapp Group. 

 

Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran guru dimasa wabah covid 19 hendaknya dapat 

mengarahkan dan membimbing siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran di rumah sehingga 
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tercipta interaksi yang baik antara guru dengan peserta didik melalui online. bahwa terjadinya proses 

pembelajaran ditandai dengan dua hal yaitu (1) siswa menunjukan keaktifan, seperti tampak dalam 

jumlah curahan waktu untuk melaksanakan tugas, (2) terjadi perubahan perilaku yang selaras dengan 

tujuan pengajaran yang diharapkan 

 

Di dalam Undang-Undang RI Nomer 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XI 

Pasal 39 ayat (1), dijelaskan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, 

pengembangan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan dan satuan pendidikan 

Menurut pernyataan di atas guru bertugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pelayanan 

teknis untuk menunjang proses pendidikan dalam satuan pendidikan, dari hasil Penulis di Sekolah 

SMP masih ada guru yang belum mampu menerapkan pembelajaran dirumah melalui online 

dikarenakan keterbatasan dalam teknologi, Kondisi tersebut terjadi hampir disebagian besar guru di 

SMP binaan dimana masih banyak guru yang menerapkan model pembelajaran dengan tugas banyak 

tanpa memperhatikan situasi dan kondisi dimasa wabah covid-19 ini, harusnya anak dibuat senang 

agar imun atau daya tahan tubuh pada anak bisa terjaga dengan baik, jangan pembelajaran hanya 

monoton dan dengan menggunakan model pembelajaran yang kreatif menyenangkan dan tidak 

membosankan anak, karakter dan kreatif anak harus terus kita bina. Pemberian materi yang terlalu 

banyak dan melelahkan anak membuat anak kehilangan selera belajar. 

 

Identifikasi Masalah 

Di masa pandemi ini,  untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh, sekolah dihadapkan pada kondisi 

teknologi dan jaringan internet yang terbatas kesiapan infrastruktur sekolah, kemampuan guru 

mengajar dalam jaringan (daring), serta ketersediaan ponsel pintar yang memadai untuk menjalankan 

aplikasi belajar. Ketika melakukan proses belajar-mengajar di rumah secara luring pembelajaran 

dilakukan dengan memberikan tugas tertulis kepada peserta didik akan membebani siswa dalam 

belajar.  Menyerahkan dan menjemput tugas kepada dan dari peserta didik merupakan tugas yang 

sangat berat karena sebagian besar temapt tinggal peserta didik yang terpencar di banyak titik 

Kemandirian belajar siswa di rumah tidak dapat sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik. Masih 

banyak guru yang mempunyai keterbatasan dari sisi akses maupun pemanfaatan gawai yang dimiliki. 

  

Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan identifikasi masalah yang diuraikan di atas, rumusan masalah yang hendak 

dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana Meningkatkan Kreativitas Dan 

Inisiatif Guru Melalui Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Semester Genap 

Tahun Pelajaran 2020/2021  

 

Tujuan 

Selaras dengan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas ini maka Penelitian ini bertujuan untuk Meningkatkan Kreatifitas Dan Inisiatif Guru 

Melalui Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Semester Genap Tahun Pelajaran 

2020/2021 

 

Kajian Pustaka 

Menurut Gullford yang dikutip oleh Utami Munandar (2002:24), “Kreatifitas melibatkan proses 

belajar secara divergen, yaitu kemampuan untuk memberikan berbagai alternatif jawaban berdasarkan 

informasi yang diberikan”  Selanjutnya Samiun seperti yang dikutip oleh Retno Indayani (2002:13) 

menyebutkan kreatifitas adalah “kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru/melihat 

hubungan-hubungan baru di antara unsur data atau hal-hal yang sudah ada sebelumnya”. Sedangkan 
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kreatifitas menurut Clark Monstakar dalam Utami Munandar (2002:24),  menyatakan bahwa 

kreatifitas adalah “Pengalaman mengekspresikan dan mengaktualisasikan identitas individu dalam 

bentuk terpadu dalam hubungan dengan diri sendiri, dengan alam, dan dengan orang lain”.    

 

Menurut Sund yang dikutip oleh Utami Munandar (2002 menyatakan bahwa: Individu dengan potensi 

kreatif memiliki ciri-ciri selalu mempunyai hasrat ingin tahu yang besar, bersikap terbuka terhadap 

pengalaman baru, punya keinginan untuk menemukan dan meneliti, berpikir fleksibel dan bergairah, 

aktif berdedikasi dalam melaksanakan tugas sulit, menanggapi pertanyaan/punya kebiasaan untuk 

memberikan jawaban lebih banyak. 

 

Menurut supriyadi yang dikutip oleh Yeni Rahmawati (2010:11) kreatifitas adalah “kemampuan 

seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif 

berbeda dengan apa yang telah ada. 

 

Istilah daring merupakan akronim dari “dalam jaringan“ yaitu suatukegiatan yang dilaksanakan 

dengan sistem daring yang memanfaatkaninternet. Menurut Bilfaqih & Qomarudin (2015:1) 

“pembelajaran daring merupakan program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalamjaringan untuk 

menjangkau kelompok target yang masif dan luas”. Thorme dalam Kuntarto (2017: 102) 

“pembelajaran daring adalahpembelajaran yang menggunakan teknologi multimedia, kelas virtual, 

CDROM, streaming video, pesan suara, email dan telepon konferensi, teksonline animasi, dan video 

streaming online”. Sementara itu Rosenberg dalam Alimuddin, Tawany & Nadjib (2015:338) 

menekankan bahwae-learning merujuk pada penggunaan teknologi internet untukmengirimkan 

serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuandan keterampilan. 

 

Purwanto (2005: 76) mengemukakan bahwa supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin 

sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di 

dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Supervisi berupa dorongan, bimbingan, dan kesempatan 

dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan-pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran, 

pemilihan alat-alat pelajaran dan metode-metode mengajar yang lebih baik, cara-cara penilaian yang 

sistematis terhadap frase seluruh proses pengajaran, dan sebagainya.  

 

Tujuan supervisi pendidikan antara lain dari pendapat Bafadal (2004: 154) bahwa supervisi 

pendidikan ialah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah khususnya guru agar mereka 

dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar dengan lebih baik. 

Mantja (2002: 69) berpendapat bahwa tujuan supervisi pendidikan ialah untuk mengetahui situasi 

mengukur tingkat perkembangan kegiatan sekolah dalam usahanya mencapai tujuan. Atau dengan 

kata lain tujuan supervisi ialah baik, yaitu untuk pengukuran kemajuan sekolah. 

 

Menurut Sarjono (2019), supervisi akademik adalah bantuan berupa bimbingan, motivasi, arahan 

yang diberikan dari pengawas/kepala sekolah kepada guru dan pegawai sekolah lain untuk 

mengembangkan potensi serta meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar. Supervisi Akademik dilakukan bukan hanya untuk memperbaiki kemampuan mengajar, 

tetapi juga untuk mengembangkan potensi kualitas guru (Rasmita, 2019). 

 

Tahap-tahap supervisi menurut Bafadal (2004: 172) adalah sebagai berikut: (1) identifikasi masalah, 

yaitu mengidentifikasi celah antara keadaan yang sekarang ada dengan keadaan yang diharapkan, (2) 

diagnosis penyebab, yaitu penelitian mengenai kemungkinan sebab-sebab timbulnya masalah dengan 

cara menguji faktor-faktor penghambat maupun faktor penunjang, (3) mengembangkan rencana 
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kegiatan, yaitu mengembangkan strategi untuk bertindak secara rinci menelaah setiap alternatif yang 

ada, mengantisipasi akibat-akibat yang mungkin timbul, mempertimbangkan dan memilih salah satu 

untuk dilaksanakan, (4) melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dengan menerjemahkan 

setiap langkah perencanaan dengan prosedur khusus, (5) mengefakuasi rencana kegitan, yaitu melihat 

kembali keterlaksanaannya, dan lain- lain yang perlu di pertimbangkan di dalam pelaksanaan nanti. 

Guru mempunyai peran yang penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas pengajaran yang telah 

ditentukan. Oleh sebab itu, guru harus memikirkan dan membuat perencanaan secara rutin dan 

terprogram dalam usaha meningkatkan kualitas mengajar dan kesempatan belajar bagi siswa. Untuk 

itu dituntut adanya inovasi dalam pengelolaan kelas. Kinerja guru ditunjukkan dalam aktivitas 

kerjanya. Aktivitas di sini secara langsung dapat dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab yang 

dilaksanakan guru dalam tugasnya. Tugas dan kegiatan pokok guru adalah melaksanakan pengajaran. 

Tugas ini dicapai dengan baik apabila seorang guru mengetahui secara jelas maksud dan tujuan 

pengajaran yang akan dilaksanakan, serta mengelola pengajran itu sebaik mungkin. Pengelolaan 

pengajaran yang menjadi tugas guru meliputi: (1) Menyusun rencana program pengajaran; (2) 

menyajikan dan melaksanakan program pengajaran; (3) melakukan evaluasi belajar; (4) melakukan 

analisis hasil evaluasi belajar; dan (5) menyusun program perbaikan (Sukari, 1999: 51). 

 

Kerangka Pikir 

Dengan adanya pandemi Covid-19 mengharuskan semua kegiatanpembelajaran yang dilakukan di 

sekolah terpaksa harus dilakukan di rumah masing-masing karena tidak mendukungnya kondisi 

pembelajaran yang dilakukan di sekolah, maka dari itu guru menggunakan sistem 

pembelajarandaring. Dalam hal ini mengakibatkan terhambatnya suatu proses pembelajaranyaitu 

adanya ketidaksesuaian harapan dari proses pembelajaran karena ketika melihat kondisi yang terjadi 

di lapangan bahwa pembelajaran dengan menggunakan sistem daring tidak seefektif ketika 

melaksanakan pembelajaran di kelas. Maka dari itu guru harus menggunakan pembelajaran yang 

mampu menghasilkan suatu proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

 

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau daring yang dilaksanakan pada Maret 2020, mengacu pada surat 

edaran Kemendikbud No. 40 tahun 2020, tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa 

darurat penyebaran corona virus disease, dampak virus covid 19 proses pembelajaran dilakukan dari 

rumah secara daring pada satuan pendidikan dengan menggunakan berbagai sumber belajar melalui 

teknologi komunikasi, informasi, dan media yang mendukung secara konsepsi memiliki tujuan yang 

baik. Pembelajaran jarak jauh yang dilakukan guru lewat media online seperti Whatsapp, Google 

Meet, Google Form dan jenis lainnya. Namun demikian sistem ini perlu desain dan teknik 

pembelajaran yang khusus agar dapat diterapkan. Evaluasi kebijakan perlu dilakukan untuk 

mengevaluasi sistem pembelajaran jarak jauh yang selama ini dilaksanakan di sekolah pada semua 

jenjang pendidikan. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, diperoleh gambaran bahwa pembelajaran 

jarak jauh di masa pandemi Covid 19 dinilai belum efektif dan maksimal apabila diterapkan pada 

sekolah yang infrastrukturnya belum memadai. Hal ini dikarenakan pembelajaran jarak jauh berbasis 

teknologi memerlukan pendekatan yang berbeda dalam hal perencanaan, pelaksana dan evaluasinya. 

Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, peserta didik membutuhkan perhatian khusus, terutama sarana 

prasarana yang digunakan, jaringan internet yang memadai dan motivasi diri agar dapat mengikuti 

proses pembelajaran yang bersifat mandiri. 

 

Dalam pembelajaran dibutuhkan pemanfaatan alat bantu atau media untuk menjadi sumber belajar 

mandiri yang mudah diterima dan didapatkan oleh siswa terutama di masa pandemi Covid 19. Media 
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pembelajaran merupakan salah satu alat dalam membantu mempermudah proses penyampaian 

informasi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Media pembelajaran yang digunakan pada masa 

pandemi Covid 19 menggunakan sarana yang lebih modern. Salah satunya potensi teknologi yang 

dapat dimanfaatkan pada masa pandemi Covid 19 untuk menjadi media pembelajaran adalah 

pemanfaatan ponsel pintar (smartphone) dan internet. Kombinasi dari teknologi tersebut menciptakan 

layanan pesan instan (instant messenging) pada smartphone, salah satu layanan tersebut adalah 

aplikasi Voice Note Whatsapp 

 

Di sekolah binaan peneliti, khususnya di SMPN 18 pada kondisi awal belum semua guru mampu 

meningkatkan kreativitas dan inisiatif  dalam pembelajaran jarak jauh (daring) dengan baik dan benar 

dan pemahaman guru Kreatifitas dan inisiatif guru belum mengalami peningkatan dalam pembuatan 

RPP. Demikian juga pengelolaan pembelajaran daring, keaktifan siswa sebesar dan nilai belajar siswa 

sebesar yang belum mencapai indikator keberhasilan. Setelah ada tindakan pengawas melalui model 

pembelajaran daring kreativitas dan inisiatif guru mengalami peningkatan dalam melaksanakan 

pembelajaran dirumah.  

 

Hipotesis Tindakan 

Dari penjelasan pada kerangka berpikir sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka hipotesis 

tindakan dapat dirumuskan sebagai berikut: Diharapkan dengan Model pembelajaran daring di masa 

pandemi covid-19 dapat meningkatkan kreativitas dan inistaif guru di SMP Negeri 18 Semester 

Genap  Tahun Pelajaran 2020/2021. 

  

Metodologi Penelitian 

Tempat Pelaksanaan dilakukan di SMP Negeri 18  Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Waktu 

dilaksanakannya Pelaksanaan adalah mulai Januari 2021 sampai dengan Maret 2021. Subjek 

pelaksanaan adalah Guru Mata Pelajaran di SMP Negeri 18 Bandar Lampung Provinsi Lampung 

sebanyak 15 orang digunakan sebagai subjek penelitian dengan pertimbangan: pelaksanaan 

pembelajaraan BDR dimasa pandemi covid 19 melalui daring. 

 

Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan berbentuk ratingscale yaitu alat untuk memperoleh data yang berupa suatu 

daftar yang berisi tentang sifat/ciri-ciri tingkah laku subjek penelitian yang ingin diselidiki yang harus 

dicatat secara bertingkat. Jenis rating yang digunakan adalah skala numeris. Angka dalam kebanyakan 

skala rating digunakan sebagai anchor, dan penggunaan angka ini didefinisikan secara jelas. Di 

belakang setiap deskripsi disediakan ruang untuk membubuhkan tanda √ yang menunjukkan 

kesesuaiannya dengan subjek yang diamati.  

 

Penelitian ini menggunakan dua macam data yaitu primary data (data utama) dan supporting data 

(data pendukung). Data utama berupa hasil observasi kreativitas dalam pembuatan RPP, hasil 

observasi inisiatif dalam pengelolaan kelas saat subjek penelitian mememberikan tugas melalui 

daring/online, dan hasil observasi keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas tugas dalam pembelajara 

BDR melalui daring/online. Data pendukung berupa hasil pengerjaan tugas akhir pelajaran. 

Analisis Data 

 

Teknik analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap. Data yang diperoleh berupa lembar 

observasi dalam proses pembelajaran BDR melalui daring/online, yaitu lembar observasi pengelolaan 

pembelajaran daring/online dan lembar observasi keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas 
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pembelajaran BDR melalui daring, serta tes hasil belajar siswa pada akhir siklus (atau setiap 

pertemuan).  

 

Data yang dianalis adalah: Analisis data obsrvasi pengelolaan pengerjaan tugas BDR dan observasi 

keaktifan siswa mengerjakan tugas pembelajaran BDR melalui daring/online, serta tes hasil belajar 

siswa pada akhir siklus.  

 

Analisis menggunakan rerata hasil observasi dan tes, selanjutnya hasil rerata dideskripsikan untuk 

masing masing instrumen. Analisis deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik data 

hasil penelitian dan menjawab permasalahan pada rumusan masalah. Analisis deskriptif yang 

digunakan untuk data prestasi siswa adalah skor minimum, skor maksimum, rerata, dan presentase.  

 

Berdasarkan kriteria ketuntasan belajar apabila mencapai nilai minimal 75 untuk skala 100. 

Sedangkan untuk observasi RPP, pengelolaan pembelajaran BDR melalui daring/online, dan 

keterlibatan siswa dalam mengerjakan tugas daring/online nilai pencapaiannya dikatakan berhasil jika 

rata-rata persentase siswa mencapai minimal 75. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Kondisi Awal, kondisi pembelajaran masa pandemi covid-19 melalui daring/online pada pra siklus 

masih konvensional. Kemampuan guru dalam melaksanakan pembalajaran BDR masih rendah, hal ini 

dapat dilihat dari suasana pembelajaran BDR melalui daring yang kurang kondusif, aktivitas siswa 

yang kurang terkontrol, minat siswa dalam belajar kurang, siswa tidak semangat dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran BDR, kurang motivasi, sehingga berdampak pada rendahnya nilai belajar 

siswa. Hasil data memberikan gambaran bahwa kompetensi guru dalam membuat RPP, pemberian 

tugas daring, keaktifan siswa masih jauh di bawah indikator keberhasilan. Kenyataan tersebut terjadi 

karena kompetensi guru di bidang pembelajaran BDR masih rendah. Proses pembelajaran cenderung 

menyampaikan materi kepada siswa. Pengelolaan kelas tidak optimal, perhatian terhadap siswa 

kurang menyeluruh 

 

Siklus I, Penelitian Tindakan Sekolah pada siklus I dilaksanakan pada bulan Januari 2021. Dari 

tanggal 12 s.d 22 Januari 2021  Kegiatan Siklus I meliputi perencanaan, implementasi tindakan, 

observasi, dan analisis data serta refleksi tindakan.  

 

Perencanaan, kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan adalah: merencanakan pembinaan terhadap 

guru. Pembinaan dilakukan dengan diskusi, penjelasan tentang pembelajaran BDR melalui 

daring/online dan merencanakan pemodelan. Peneliti membuat RPP pembinaan terhadap guru, RPP 

pemodelan, membuat instrument observasi dan menyusun jadwal. Acting mencakup pelaksanaan 

bimbingan dan pemodelan. Observing berupa mengamati guru dalam pembelajaran daring/online 

dengan ikut dalam group masing masing kelas pembelajaran dalam menyusun perencanaan dan 

pelaksanaan proses belajar mengajar melalui daring. Sedangkan reflecting berupa membandingkan 

kompetensi guru dengan indikator. 

 

Pelaksanaan, pada tahap pelaksanaan kegiatan ini peneliti melakukan pembinaan tentang 

pembelajaran BDR melalui daring/online dengan sistem diskusi, penyampaian materi, dan pemberian 

contoh pembelajaran BDR melalui daring/online. Setelah pembinaan selesai dilakukan, langkah 

selanjutnya adalah observasi.  
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Observasi dalam daring dilakukan dengan ikut dalam group perkelas dalam pembelajaran daring 

melalui online dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi atau keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran. Hal ini juga sebagai bentuk evaluasi terhadap proses pembelajaran.  

 

Berdasarkan data dapat dibaca bahwa hasil observasi RPP terhadap 15 guru mata pelajaran SMPN 18 

Bandar Lampung menjadi subjek penelitian, diperoleh skor rata-rata kreativitas menyusun RPP 

77,87%. Hasil observasi terhadap pengelolaan kelas mendapat skor 76,98%. Hasil observasi terhadap 

keaktifan siswa mendapat skor 75,89%. Hasil observasi terhadap nilai yang diperoleh siswa mendapat 

skor 73,10%. Dari keempat item yang diobservasi skor terendah kemampuan nilai hasil belajar siswa. 

Sedangkan perolehan skor tertinggi pada kompetensi penyusunan RPP yaitu mendapat skor 77,87%. 

 

Refleksi, berdasarkan skor capaian kompetensi guru masih lebih rendah dibandingkan dengan 

indikator keberhasilan. Kreativitas pembuatan RPP mendapatkan skor 77,87%, sementara indikator 

keberhasilan 85%. Ini berarti masih ada kesenjangan 7,13%. Inisiatif guru terhadap pengelolaan kelas 

mendapat skor 776,98% dengan kesenjangan 8,02% dan hasil observasi terhadap keaktifan siswa 

mendapat skor 75,89% dengan kesenjangan 9,11% sedangkan rata-rata nilai siswa 73,10 dengan 

kesenjangan 1,90% dari indikator keberhasilan 75,00% 

 

Pelaksanaan tindakan Siklus II peneliti melaksanakan pembinaan terhadap guru. Guru dikumpulkan 

secara berkelompok, dengan mematuhi protokol pemerintah yaitu pakai cuci tangan pakai air yang 

mengalir, atau hand sanitizer, masker, duduk dengan jarak 1 meter diberi pembinaan. Isi pembinaan 

berupa bagaimanakah membuat RPP yang lengkap, bagaimana mengelola pembelajaran BDR melalui 

daring yang baik, menarik, dan dapat mencapai tujuan, serta bagaimana dapat memusatkan perhatian 

siswa agar antusias dalam mengikuti pelajaran BDR melalui daring agar imun anak tetap terjaga dan 

juga dengan didampingi oleh orang tua masing-masing. 

 

Observasi pembelajaran BDR melalui daring dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh kolaborator. 

Kolabulator mengobservasi peneliti dalam membuat RPP pembimbingan, saat peneliti melakukan 

pembimbingan, RPP KBM model, pengelolaan pembelajaran BDR melalui daring/online saat model 

mememberikan tugas tugas pembelajaran, dan keterlibatan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

daring/online guru model. Peneliti melakukan observasi RPP guru, pengelolaan pembelajaran BDR 

saat guru memberikan tugas pembelajaran daring, dan keterlibatan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran guru. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk  mengetahui tingkat partisipasi atau 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran daring/online. Hal ini juga sebagai bentuk evaluasi 

terhadap proses pembelajaran. Lembar observasi yang digunakan berupa lembar checklist. Indikator 

yang diamati adalah tingkat partisipasi siswa dalam proses pembelajaran BDR melalui daring/online 

 

Data dapat dibaca bahwa hasil observasi RPP terhadap guru mata pelajaran mendapat skor rata-rata 

yaitu 87,04% (Tuntas). Hasil observasi terhadap pengelolaan pembelajaran BDR melalui 

daring/online mendapat skor 87,86% (Tuntas). Hasil observasi terhadap keaktifan siswa mendapat 

skor 88,90% (Tuntas). Hasil observasi terhadap nilai yang diperoleh siswa mendapat skor 83,71% 

(Tuntas).  Indikator keberhasilan membuat RPP, Pengelolaan kelas, keterlibatan siswa ditetapkan 

85%, sedangan hasil belajar siswa ditetapkan 75%. Bila dibandingkan dengan indikator keberhasilan 

sudah melampaui indikator keberhasilan atau tuntas. 

 

Refleksi, dari analisis hasil penelitian siklus II, diperoleh data berupa hasil observasi penyusunan 

RPP, Pengelolaan kelas, aktivitas keterlibatan siswa dan belajar siswa sudah memenuhi indikator 

keberhasilan. Perbandingan antara skor capaian dengan indikator keberhasilan menunjukkan adanya 
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peningkatan antara pra siklus, siklus satu dan siklus dua. Refleksi pada siklus II ini lebih difokuskan 

pada permasalahan yang muncul dan keberhasilan yang tampak selama pembelajaran. Permasalahan 

dan keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut: Sebagian besar kreativitas guru sudah memahami 

pembuatan RPP. Insiatif guru dalam mengelola pembelajara sebagaian besar sudah berhasil 

Kompetensi  guru meningkat dibandingkan dengan siklus- siklus sebelumnya. 

 

Berdasarkan observasi dan pelaksanaan tindakan yang peneliti laksanakan pada guru SMPN 18 

Bandar Lampung, bahwa pada kondisi awal ketiga guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran 

daring masih kurang persiapan, belum optimal dalam pemilihan media pembelajaran dan metode 

pembelajaran dan prestasi hasil peserta didikcukup baik. Pada siklus I kondisi berbeda, hal ini karena 

belum optimal dalam tindakan bimbingan pendekatan individu oleh peneliti. Penjelasan dan saring 

antara peneliti dengan guru untuk membahas keberhasilan dan hal yang perlu ditingkatkan maka 

kompetensi guru dalam keterampilan mengelola kelas menjadi lebih baik. 

 

Tindakan peneliti juga dilaksanakan pada siklus II, untuk lebih memantapkan aspek-aspek yang harus 

dikuasai oleh guru. Peneliti berusaha agar guru lebih komunikatif dengan kepala sekolah.Namun, 

justru kepala sekolah dibutuhkan kehadirannya di sekolah oleh guru. Suasana itu yang peneliti 

harapkan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam keterampilan pelaksanaan pembelajaran 

daring. Selanjutnya dilihat dari segi hasil bahwa kelima belas dengan ukuran kuantitatif dan kualitatif 

memperoleh peningkatan dalam mengelola kelas dari kondisi awal, siklus I, dan siklus II.  

Secara jelas peningkatan kreativitas, insiatif guru,  aktivitas dan hasil siswa selama kegiatan supervisi 

akademik dengan model daring menunjukkan adanya peningkatansiklus satu dan siklus dua dengan 

progres capaian sebagaimana tabel berikut: 

            Tabel Progres Capaian Rata-rata Kompetensi Guru dari Pra Siklus  ke Siklus II 

Kompetensi Pra Siklus Siklus I Siklus II Keterangan 

Kreativitas dalam 

Penyusunan RPP 
67,50% 77,87% 87,04% 

Dari Pra Siklus  ke siklus II 

mengalami kenaikan 19,54 

% 

Inisiatif 

Pengelolaan 

Pembelajaran 

Daring 

66,91% 76,98% 87,86% 

Dari Pra Siklus  ke siklus II 

mengalami kenaikan 20,59 

% 

Keterlibatan siswa 66,67% 75,89% 88,90% 

Dari Pra Siklus  ke siklus II 

mengalami kenaikan 22,23 

% 

Hasil penilaian 

siswa 
64,70% 73,10% 83,71% 

Dari Pra Siklus  ke siklus II 

mengalami kenaikan 

19,01% 

 

Berdasarkan data dilihat dari segi dalam kreativitas guru   melalui telaah RPP dan insisatif 

pengelolaan pembelajaran, aktivitas belajar siswa dan  hasil prestasi peserta didik, ada peningkatan 

yang lebih baik. Dari peningkatan kreativitas guru dari pra siklus ke siklus II ada peningkatan sebesar 

1954%, insiatif mengelola kelas  dari pra siklus ke siklus II tampak ada peningkatan 20,59%, aktivitas 

belajar dan nilai prestasi belajar peningkatan dari pra siklus ke siklus II sebesar 22,23% dan 19,01% 

karena pendekatan individu dilaksanakan dengan baik dan dapat menjadi motivasi guru sehingga 

prestasi belajar peserta didik meningkat. 

 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7  │   No.1 │    JANUARI 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         31 

  

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang dilakukan terhadap guru di 4 SMP Negeri 18 Bandar 

Lampung  pada bulan Januari sampai dengan Maret 2021, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa  

Model Pembelajaran daring dapat meningkatkan kreatifitas dan inisiatif guru di  SMP Negeri 18 

Bandar Lampung  Pada masa pademi covid-19. Kreatifitas dan inisiatif guru dalam membuat rencana 

pelaksanaan pembelajaran dan penggunaan aplikasi whatsapp group dan zoom pada pelaksanaan 

pembelajaran daring di masa pandemi Covid-19 dapat meningkatkan aktivitas dan penilaian peserta 

didik serta meningkatkan prestasi peserta didik. 

 

Saran 

Berdasarkan simpulan dan implikasi penelitian, peneliti mengajak kepada Hendaknya Guru SMP 

binaan untuk selalu meningkatkan keterampilan mengelola kelas agar pelaksanaan proses 

pembelajaran daring di masa Covid-19 dapat berjalan optimal dan prestasi peserta didik meningkat. 

Kepada guru, agar tetap selalu membimbing dan mendampingi dengan sabar serta membuat video 

pembelajaran semenarik mungkin agar siswa lebih tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran 

secara daring. Kepada peserta didik, agar tetap selalu bersemangat dalam mengikuti proses 

pembelajaran secara daring. Kepala sekolah selaku manager hendaknya mampu menciptakan suasana 

yang komunikatif agar keterampilan mengelola kelas proses pembelajaran daring serta prestasi peserta 

didik dapat berjalan lancar dan optimal. Pengawas sekolah sebagai penyedia agar mengoptimalkan 

dalam memberi pelayanan dalam bidang supervisi akademik pembelajaran daring di masa Covid-19 

agar para guru memperoleh bimbingan yang optimal. Kepada para orang tua, agar tetap selalu 

mendampingi dan selalu memberikan perhatian kepada anaknya serta memberikan dorongan kepada 

anaknya untuk selalu bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran secara daring. 
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ABSTRACT 

This research is Classroom Action Research (CAR). The research subjects were students of class XII IPA-4 in 

the odd semester of SMA Negeri 1 Terusan Nunyai for the 2020/2021 academic year, totaling 26 students, 

consisting of 05 male students and 21 female students. This study aims (1) to find out the mathematical problem 

solving activities of class XII IPA-4 odd semester students of SMA Negeri 1 Terusan Nunyai in the 2020/2021 

academic year, and (2) to find out that the application of contextual-based group investigation learning 

methods can improve mathematical problem solving abilities. . The results of the research using the contextual-

based group investigation method on statistical material in class XII IPA-4 in the odd semester of SMA Negeri 1 

Terusan Nunyai for the 2020/2021 academic year. The increase in students' mathematical problem solving 

abilities can be seen from the average value of student learning outcomes in cycle I, cycle II and cycle III, 

respectively, The increase in student learning activities can be seen from the learning outcomes seen from the 

observed scores of students' mathematical problem solving abilities in cycle I, cycle II, and cycle III. 

Key Word: Problem Solving Ability, Contextual Based Group Investigation Method 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini  adalah penelitian Tindakan  Kelas  (PTK).  Subyek penelitian siswa kelas XII IPA-4 semester 

ganjil SMA Negeri 1 Terusan Nunyai Tahun Pelajaran 2020/2021, berjumlah 26 siswa, terdiri dari 05 siswa 

laki-laki dan 21 siswa perempuan. Penelitian ini bertujuan (1)  Untuk mengetahui aktivitas memecahkan 

masalah matematika siswa kelas XII IPA-4 semester ganjil SMA Negeri 1 Terusan Nunyai Tahun Pelajaran 

2020/2021, dan  (2)  Untuk mengetahui penerapan pembelajaran metode group investigation berbasis 

kontekstual dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika. Hasil penelitian dengan  

metode group investigation berbasis kontekstual pada materi statistika di kelas XII IPA-4 semester ganjil SMA 

Negeri 1 Terusan Nunyai Tahun Pelajaran 2020/2021. Peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa dapat dilihat dari nilai rata-rata hasil belajar siswa siklus I, siklus II dan siklus III 

secara berturut-turut. Peningkatan aktivitas belajar siswa dapat di lihat dari hasil belajar ini terlihat dari nilai 

hasil observasi kemampuan pemecahan masalah matematika siswa siklus I, siklus II, dan siklus  III  

Kata Kunci: Kemampuan Pemecahan Masalah, Metode Group Investigation Berbasis Kontekstual 
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Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar 

dapat belajar dengan baik (Wikipedia). Tujuan utama diselenggarakannya proses belajar adalah demi 

tercapainya tujuan pembelajaran. Tujuan tersebut utamanya adalah keberhasilan peserta didik belajar 

pada suatu mata pelajaran maupun pendidikan pada umumnya (Krismanto, 2003). 

 

Matematika sekolah merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah. Dalam pedoman penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dijelaskan 

bahwa tujuan  pengajaran matematika di sekolah antara lain agar siswa memahami konsep 

matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, mengaplikasikan konsep secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika, 

memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh, serta mengkomunikasikan gagasan 

dengan simbol, tabel, diagram atau media lain memperjelas keadaan atau masalah (Depdiknas: 2006). 

 

Kondisi yang mewarnai pembelajaran matematika saat ini adalah seputar rendahnya mutu pendidikan 

matematika. Dilihat dari data TIMSS 2007, terbukti pada nilai matematika yang lebih rendah daripada 

nilai mata pelajaran lain. Mutu pendidikan dicerminkan oleh kompetensi lulusan yang dipengaruhi 

oleh kualitas proses dan isi pendidikan, mutu dipandang hasil tetapi dapat pula dilihat dari proses 

pembelajaran di kelas, mutu lulusan yang rendah dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti tidak 

dapat melanjutkan studi, tidak dapat menyelesaikan studinya pada jenjang lebih tinggi. Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 yang menjadi acuan sekarang ini antara lain menyatakan 

bahwa dalam kegiatan pembelajaran, pendidik hendaknya menerapkan berbagai pendekatan, strategi, 

metode dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif, penataan materi pembelajaran secara 

benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik. Pengajaran ini dimulai 

dari hal-hal konkret dilanjutkan ke hal yang abstrak. Pembelajaran diarahkan agar peserta didik 

memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif serta memiliki sikap 

menghargai matematika dan kegunaannya dalam kehidupan, harapan tersebut tidak sejalan dengan 

situasi dan kondisi pembelajaran matematika di kelas selama ini dalam belajar adalah pembelajaran 

secara konvensional dimana peserta didik hanya menerima saja apa yang disampaikan oleh pendidik, 

urutan penyajian bahan dimulai dari abstrak ke konkret, yang bertentangan dengan perkembangan 

kognitif peserta didik yang masih ditingkat rendah. 

 

Salah satu karakteristik matematika adalah mempunyai objek yang bersifat abstrak. Sifat abstrak ini 

menyebabkan banyak peserta didik mengalami kesulitan dalam matematika. Prestasi matematika 

peserta didik baik secara nasional maupun internasional belum menggembirakan. Rendahnya prestasi 

matematika peserta didik disebabkan oleh faktor peserta didik yaitu mengalami masalah secara 

komprehensif atau secara parsial dalam matematika. Selain itu, belajar matematika peserta didik 

belum bermakna, sehingga pengertian peserta didik tentang konsep sangat lemah. 

 

Menurut survey terhadap peserta didik atau konsultasi dengan pendidik, ternyata materi operasi hitung 

pada umumnya dan materi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada 

khususnya merupakan salah satu materi mattematika dipandang sukar. Pada materi operasi hitung 

bilangan bulat umumnya prestasi peserta didik masih rendah. Hal ini disebabkan karena peserta didik 

tidak memahami konsep operasi hitung bilangan bulat secara benar, peserta didik kesulitan dalam 

menyelesaikan soal-soal penerapan mengenai materi operasi hitung bilangan bulat. 
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Materi statistika adalah salah satu materi operasi hitung bilangan bulat yang diajarkan pada semester 1 

kelas XIII. Materi ini adalah materi yang tentunya dikaitkan dengan materi-materi sebelumnya. 

Terkadang pendidik hanya menyampaikan materi secara verbal tentang sifat-sifat, rumus statistika 

bulat. Peserta didik tanpa diberi kesempatan untuk mengetahui darimana hal itu diperoleh. Peserta 

didik mengalami kesulitan ketika dihadapkan pada soal-soal cerita tentang statistika. 

 

Peneliti mengadakan observasi awal melalui wawancara dengan guru-guru matematika dan peserta 

didik kelas XIII di SMA Negeri 1 Terusan Nunyai menunjukkan bahwa pembelajaran statistika 

khususnya tentang kompetensi organisasi dan penyajian data serta tendensi sentral masih rendah. 

Mereka memiliki keinginan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan 

menarik agar peserta didik memahami tentang statistika benar-benar diperlukan dalam kehidupan 

sehari-hari. Dalam kenyataannya guru sendiri jarang memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk menemukan konsep statistika secara mandiri, peserta didik hanya disuruh menghafal suatu 

rumus yang sudah disajikan kepada peserta didik, sehingga keaktifan dan keterampilan proses kurang 

terasah dengan baik. Melibatkan peserta didik dalam menemukan konsep dasar merupakan cara yang 

baik untuk memahami konsep matematika abstrak (Herbst, 2006: 314). 

Agar proses pembelajaran statistika menjadi bermakna, kontekstual dan tidak membosankan 

diperlukan model pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik, dapat melibatkan peserta didik 

secara aktif, dan peserta didik dapat menggunakan pengetahuan yang telah dimilikinya untuk 

mengkonstruk pengetahuan yang baru, dan dapat menuntun peserta didik dalam mengkonstruk 

pengetahuannya, sehingga dapat menarik minat peserta didik dan menyenangkan. 

 

Anak dapat membuat suatu model operasi hitung bilangan bulat secara spontan dari pengalamannya 

sehari-hari, instruksi secara eksplisit dan implisit dari sekolah, dan gambar yang terdapat pada buku 

matematika (Hasegawa, 1997: 158). Dalam hal ini, pembelajaran akan menjadi bermakna jika 

mengaitkan pengalaman kehidupan nyata peserta didik dengan ide-ide atau konsep-konsep 

matematika dalam pembelajaran di kelas. Selain itu, pentingnya menerapkan kembali konsep 

matematika yang telah dimiliki peserta didik pada kehidupan sehari-hari atau bidang lain. 

 

Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya suatu pembelajaran dengan pendekatan atau metode 

tertentu yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dan hasil belajar peserta didik. Pada 

penelitian ini akan diterapkan metode kooperatif Group Investigation berbasis Kontekstual. 

Pembelajaran ini pada prinsipnya adalah mengembangkan perangkat yang pembelajarannya dirancang 

dengan metode kooperatif Group Investigation dan perangkat pembelajarannya memenuhi indikator-

indikator dengan pendekatan Kontekstual. 

 

Salah satu metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik adalah metode pembelajaran 

kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif terdapat saling ketergantungan positif di antara peserta 

didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setiap peserta didik mempunyai kesempatan yang sama 

untuk sukses. Aktivitas belajar berpusat pada peserta didik dalam bentuk diskusi, mengerjakan tugas 

bersama, saling membantu dan saling mendukung dalam memecahkan masalah. Melalui interaksi 

belajar yang efektif, peserta didik lebih termotivasi, percaya diri, mampu menggunakan strategi 

berpikir tingkat tinggi, serta mampu membangun hubungan interpersonal. 

 

Metode ini menuntut para peserta didik untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi 

maupun dalam ketrampilan proses kelompok (group process skills). Para pendidik yang menggunakan 

metode investigasi kelompok umumnya membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang 
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beranggotakan 5 hingga 6 peserta didik dengan karakteristik yang heterogen. Pembagian kelompok 

dapat juga didasarkan atas kesenangan berteman atau kesamaan minat terhadap suatu topik tertentu. 

Para peserta didik memilih topik yang ingin dipelajari, mengikuti investigasi mendalam terhadap 

berbagai subtopik yang telah dipilih, kemudian menyiapkan dan menyajikan suatu laporan di depan 

kelas secara keseluruhan. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Apakah 

pembelajaran matematika dengan metode Group Investigation berbasis Kontekstual pada pokok 

bahasan statistika  di kelas XII dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa? Apakah pembelajaran 

matematika dengan metode Group Investigation berbasis Kontekstual pada pokok bahasan statistika 

di kelas XII dapat meningkatkan jumlah siswa yang tuntas prestasi belajarnya? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut. Untuk meningkatkan 

keaktifan siswa pada pembelajaran matematika dengan metode Group Investigation berbasis 

Kontekstual pada pokok bahasan statistika di kelas XII. Untuk meningkatkan jumlah siswa yang 

tuntas prestasi belajarnya pada pembelajaran matematika dengan metode Group Investigation berbasis 

Kontekstual pada pokok bahasan statistiska di kelas XII. 

 

Landasan Teori 

Gagne (Pribadi, 2009: 9) mendefinisikan istilah pembelajaran sebagai ”a set of events embedded in 

purposeful activities that facilitate learning”. Pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang sengaja 

diciptakan dengan maksud untuk memudahkan terjadinya proses belajar. 

 

Matematika adalah studi besaran, struktur, ruang, dan perubahan. Melalui penggunaan penalaran 

logika dan abstraksi, matematika berkembang dari pencacahan, perhitungan, pengukuran, dan 

pengkajian sistematis terhadap bangun dan pergerakan benda-benda fisika. Kini, matematika 

digunakan di seluruh dunia sebagai salat penting di berbagai bidang, termasuk ilmu alam, 

teknik, kedokteran medis, dan ilmu sosial seperti ekonomi, dan psikologi. Oleh karena itu, 

matematika penting untuk dipelajari oleh semua kalangan. 

 

Pengajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas mengajar dan aktivitas belajar. Aktivitas 

mengajar menyangkut peranan guru dalam konteks mengupayakan terciptanya jalinan komunikasi 

harmonis antara belajar dan mengajar. Jalinan komunikasi ini menjadi indikator suatu aktivitas atau 

proses pengajaran yang berlangsung dengan baik. Dengan demikian tujuan pengajaran adalah tujuan 

dari suatu proses interaksi antara guru dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam 

rangka mencapai tujuan pendidikan. 

 

Matematika sebagai salah satu ilmu dasar, dewasa ini telah berkembang pesat baik meteri maupun 

kegunaannya. Mata pelajaran matematika berfungsi melambangkan kemampuan komunikasi dengan 

menggambarkan bilangan-bilangan dan simbol-simbol serta ketajaman penalaran yang dapat memberi 

kejelasan dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Adapun tujuan dari pengajaran matematika adalah: Mempersiapkan peserta didik agar sanggup 

menghadapi perubahan keadaan dan pola pikir dalam kehidupan dan dunia selalu berkembang, dan 

Mempersiapkan peserta didik menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan 

sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. 
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Dari uraian di atas jelas bahwa kehidupan ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu peserta didik harus memiliki kemampuan 

memperoleh, memilih dan mengelola informasi untuk bertahan pada keadaan yang selalu berubah. 

Kemampuan ini membutuhkan pemikiran yang kritis, sistematis, logis, kreatif dan kemampuan 

bekerja sama yang efektif. Dengan demikian, maka seorang guru harus terus mengikuti 

perkembangan matematika dan selalu berusaha agar kreatif dalam pembelajaran yang dilakukan 

sehingga dapat membawa siswa ke arah yang diinginkan. 

 

Belajar bermakna akan terjadi apabila ada keinginan peserta didik untuk memahami hal-hal yang akan 

dipelajari serta keterkaitan materi dengan struktur kognitif yang dimiliki peserta didik. Menurut 

Vygotsky dalam Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama (2004:22), proses belajar akan terjadi secara 

efisien dan efektif apabila peserta didik belajar secara kooperatif dengan peserta didik lain, suasana 

lingkungan yang mendukung, dalam bimbingan seseorang yang lebih mampu atau lebih dewasa. Hasil 

belajar merupakan perkembangan kemampuan kognitif peserta didik dan interaksi sosial peserta didik 

dengan orang lain. 

 

Group Investigation merupakan salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif yang menekankan 

pada partisipasi dan aktivitas peserta didik untuk mencari sendiri materi (informasi) pelajaran yang 

akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia, misalnya dari buku pelajaran atau peserta didik 

dapat mencari melalui internet. Peserta didik dilibatkan sejak perencanaan, baik dalam menentukan 

topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Tipe ini menuntut para peserta didik 

untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses 

kelompok. Model Group Investigation dapat melatih peserta didik untuk menumbuhkan kemampuan 

berfikir mandiri. Keterlibatan peserta didik secara aktif dapat terlihat mulai dari tahap pertama sampai 

tahap akhir pembelajaran. 

 

Dalam metode Group Investigation terdapat tiga konsep utama, yaitu: penelitian atau enquiri, 

pengetahuan atau knowledge, dan dinamika kelompok atau the dynamic of the learning group. 

Penelitian di sini adalah proses dinamika peserta didik memberikan respon terhadap masalah dan 

memecahkan masalah tersebut. Pengetahuan adalah pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan dinamika kelompok menunjukkan suasana 

yang menggambarkan sekelompok saling berinteraksi yang melibatkan berbagai ide dan pendapat 

serta saling bertukar pengalaman melalui proses saling berargumentasi. 

 

Penerapan pembelajaran Kontekstual di kelas-kelas Amerika pertama-tama diusulkan oleh John 

Dewey. Pada tahun 1916, Dewey mengusulkan suatu kurikulum dan metodologi pengajaran yang 

dikaitkan dengan minat dan pengalaman peserta didik. 

 

Pengajaran kontekstual adalah pengajaran yang memungkinkan peserta didik dari TK sampai dengan 

SMU untuk menguatkan, memperluas, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademik 

mereka dalam berbagai macam tatanan dalam sekolah dan luar sekolah agar dapat memecahkan 

masalah-masalah yang disimulasikan. 

 

Menurut Winkel (1991:42), hasil belajar merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai siswa di 

mana setiap kegiatan belajar dapat menimbulkan suatu perubahan yang khas. Dalam hal ini hasil 

belajar meliputi keaktifan, ketrampilan proses, motivasi, juga prestasi belajar. Hasil belajar adalah 

kemampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu kegiatan, secara singkat dapat dikatakan hasilnya 

adalah menyangkut aspek afektif, aspek psikomotor, dan aspek kognitif. Dari ketiga aspek tersebut 
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pada penelitian ini hanya akan dibahas aspek afektif pada keaktifan siswa belajar, dan aspek kognitif 

pada prestasi belajar siswa. 

 

Untuk mencapai aktivitas maksimal belajar peserta didik, dalam pembelajaran harus ada aksi untuk 

berkomunikasi yang jelas antara guru dengan peserta didik, sehingga kegiatan belajar oleh peserta 

didik dapat berdaya guna dalam mencapai tujuan pembelajaran. Aktivitas peserta didik dalam 

pembelajaran bisa positif maupun negatif. Aktivitas peserta didik yang positif misalnya, mengajukan 

pendapat atau gagasan, mengerjakan tugas atau soal, komunikasi dengan guru secara aktif dalam 

pemebelajaran dan komunikasi dengan sesama peserta didik sehingga dapat memecahkan suatu 

permasalahan yang sedang dihadapi, sedangkan aktivitas peserta didik yang negatif, misalnya 

mengganggu sesama peserta didik pada saat proses belajar mengajar di kelas, melakukan kegiatan lain 

yang tidak sesuai dengan pelajaran yang sedang diajarkan oleh guru (Sukestiyarno, 2008). 

 

Prestasi adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu kegiatan, secara singkat dapat 

dikatakan prestasi adalah hasil usaha.  Perbedaan hasil belajar dengan prestasi belajar, bahwa 

penilaian hasil belajar dilakukan menyangkut 3 aspek, sementara penilaian prestasi belajar dilakukan 

pada aspek kognitif. Prestasi belajar merupakan sesuatu yang harus dapat diukur (measurable). 

Mengukur prestasi belajar berarti mengukur atau melakukan penilaian mengenai seberapa besar 

pencapaian kompetensi dasar yang diperoleh peserta didik. Kompetensi dasar berarti kemampuan 

minimal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan efektif. 

 

Statistika merupakan salah satu materi pada pelajaran Matematika kelas XII semester 1. Dalam 

penelitian Standar Kompetensi yang terkait dengan materi statistika adalah Memahami dan 

menggunakan sifat-sifat data dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan kompetensi yang terkait adalah 

organisasi data, penyajian data dan tendensi sentral. 

 

Hipotesis 

Sesuai dengan kerangka berpikir dalam penelitian ini, maka hipotesis penelitian adalah Pembelajaran 

matematika dengan metode Group Investigation berbasis Kontekstual pada pokok bahasan statistika 

di kelas XII dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. Pembelajaran matematika dengan metode 

Group Investigation berbasis Kontekstual pada pokok bahasan statistika di kelas XII dapat 

meningkatkan jumlah siswa yang tuntas prestasi belajarnya 

 

Metode Penelitian 

Subyek yang akan diteliti atau sampel yang akan diteliti ialah siswa yang mendapat  pembelajaran 

operasi hitung bilangan bulat khususnya statistka pada semester I  kelas XII SMA Negeri 1 Terusan 

Nunyai tahun ajaran 2010/2011 Materi yang diberikan adalah materi operasi hitung bilangan bulat 

menyangkut operasi hitung bilangan bulat. 

 

Indikator yang harus dicapai adalah: menjelaskan peranan/kegunaan statistika dalam kehidupan 

sehari-hari. menjelaskan pengertian statistik dan statistika, menjelaskan pengertian variabel dan data, 

membedakan jenis data, penyajian data. 

 

Variabel Penelitian 

Variabel indikator yang diamati dan dites dalam penelitian ini meliputi: Keaktifan siswa, Prestasi 

belajar siswa dalam pembelajaran operasi hitung bilangan bulat dengan metode group investigation 

berbasis konstruktivisme kelas XII SD Petompon Semarang. 
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Indikator Kinerja 

INSTRUMEN PENELIITIAN  indicator Keaktifan 

No Indikator/variable Keterangan 

1 Keaktifan dalam 

pembelajaran 

Kadar keaktifan diskoring 

dengan skala likert 

(1 s.d 5) 

Target keberhasilan 75% 

A. Tugas dan reaksi tugas 

1. aktif membuat tugas rangkuman 

2. aktif membuat tugas pertanyaan 

3. aktif menyelesaikan soal-soal yng diberikan 

B. Partisipasi mengawali pembelajaran 

1. aktif mengikuti jalannya pembelajaran 

2. aktif mengungkapkan pendapat dari penugasan 

3. aktif membantu memecahkan masalah yng muncul 

C. Partisipasi dalam proses pembelajaran 

1. aktif bekerja sama dengan teman 

2. aktif bertanya/menjawab pertanyaan 

3. aktif berperan menemukan pemecahan masalah 

4. aktif dalam mengatasi masalah yang muncul 

5. aktif mengkonstruk pemecahan masalah 

D. Menutup jalannya pemebelajaran 

1. siap merangkum hasil belajarnya 

2. siap menerima tugas berikutnya 

 

Cara Pengambilan dan Pengolahan Data 

Data merupakan ekspresi atau hasil pengamatan/penghitungan/pengukuran dari suatu variabel. Data 

dari variabel keaktifan  diambil dengan pengamatan/observasi, sedangkan data dari variabel prestasi 

belajar diambil dengan ts. Data yang diperoleh diolah dengan analisis deskriptif. Lembar 

Pengamatan =Instrumen pengamatan variabel Keaktifkan  (Instrumen ketrampilan sama spt 

keaktifan. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Tempat Penelitian Tindakan Kelas (PTK),  ini adalah pada siswa kelas Materi Pokok Statistika Siswa 

Kelas XII IPA 4 Semester Ganjil SMA Negeri 1 Terusan Nunyai Lampung Tengah Tahun Pelajaran  

2020/2021. Jumlah 33 orang siswa, terdiri dari 12 putra dan 21 putri. 

 

Berdasarkan pengamatan dari yang dilakukan oleh guru mitra tingkat keaktifan siswa dalam belajar 

ditunjukkan dalam tabel berikut. 

Tabel  Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

No Aktivitas Siswa Frekuensi

%                        

Siswa                

Tidak Aktif

%                    

Siswa Aktif

1 Tidak mencatat 3 9% 91%

2 Tidak terlibat kerja kelompok 20 63% 38%

3 Tidak mengerjakan soal latihan 5 16% 84%

4 Ngobrol di luar materi 5 16% 84%

JUMLAH 33 103% -3%  
Adapun hasil evaluasi pada siklus pertama dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel.  Hasil Nilai Ulangan Harian Siklus I. 

No. Nilai Frekuensi Persentase Ketuntasan

1 00 - 64 3 9,091% Tidak Tuntas

2 65 - 84 17 51,515% Tuntas

3 85 - 100 13 39,394% Tuntas

33
               

Guru mengamati apakah keaktifan siswa yang sudah dapat dilaksanakan oleh siswa dalam 

pembelajaran siklus 2. guru mengamati pada setiap kegiatan yang dilakukan siswa. Dimulai dari 

permasalahan yang muncul pada awal pelajaran hingga akhir pelajaran. Berikan penilaian untuk 

masing-masing siswa tentang indikator keaktifan yang telah disiapkan. Akhirnya guru memberi tes 

untuk akhir siklus 2 

 

Refleksi 

Berdasarkan pengamatan guru mitra, siswa yang aktif mencapai 81%, artinya sebagian besar siswa 

aktif dalam belajarnya. Meskipun demikian masih ada siswa yan makan makanan ringan saat belajar 

yang kemudian ditegur oleh guru. . Pada setiap kelompok antusias membahas tugas yang diberikan 

hanya ada hanya ada 3 siswa yang kurang terlibat aktif dalam kerja kelompoknya, juga dijumpai 

dalam satu kelompok ada 2 siswa yang ngobrol di luar materi yang diberikan. Secara kolaboratif guru 

dan pengamat menganalisis hasil pengamatan dan hasil tes. Selanjutnya membuat suatu refleksi, 

membuat simpulan sementara terhadap pelaksanaan siklus 2. Disini siswa diminta lebih berani 

berpendapat, dan mandiri dalam melakukan pemecahan masalah. Mendiskusikan hasil analisis 

berdasar indikator pengamatan, dan indikator soal evaluasi. Membuat suatu perbaikan tindakan atau 

rancangan revisi berdasar hasil analisis pencapaian indikator-indikator tersebut. 

 

Hasil Kegiatan Siklus 

Pada siklus 3 peneliti lebih meningkatkan kegiatan pembelajaran dari apa yang telah dilakukan pada 

siklus sebelumnya yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober sampai dengan hari 

Selasa tanggal 20 Oktober 2020 yaitu ingin meningkatkan kreatifitas siswa kelas XII IPA-4 semeter 

ganjil SMA Negeri 1 Terusan Nunyai  dalam pembelajaran kelompok. Adapun perencanaan penelitian 

tindakan kelas adalah sebagai berikut: Peneliti menyajikan materi pelajaran yang telah dirancang 

bersama guru mitra yakni  melalui metode group investigation berbasis konstektual. Siswa diminta 

kerja kelompok untuk menemukan memahami materi statistika dalam menyelesaikan masalah 

matematika. Peneliti memberikan tugas secara berkelompok dan individu dan  kreaktif, siswa diberi 

kesempatan secara kelompok untuk menanyakan hal-hal yang  belum  jelas. Peneliti memberikan 

bimbingan kepada pada setiap kelompok yang mengalami kesulitan menyelesaikan soal-soal terkait 

matematika materi statistika. Guru mitra  membuat catatan pribadi memberikan penilaian. Meninjau 

kembali rancangan pembelajaran yang disiapkan untuk siklus 3 yakni Silabus, RPP tentang ukuran 

tendensi sentral. Penekanan perencanaan disini adalah menyiapkan siswa benar-benar siap 

melaksakan tugas terstruktur. Menyiapkan LKPD berupa tugas rumah maupun soal turnamen: berupa 

ringkasan materi dan soal-soal yang disiapkan dalam group invertigasi. Soal-soal dikerjakan dalam 

kelompok.  

 

Pelaksanaan: Guru didampingi pengamat menampung semua permasalahan yang muncul setelah 

siswa mempelajari LKPD yang sudah diberikan sebelumnya. Permasalahan dibahas bersama dengan 

model tanya jawab sambil menjelaskan materi. Apabila permasalahan muncul dari siswa pada suatu 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7  │   No.1 │    JANUARI 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         40 

  

kelompok, maka pemecahannya dilakukan dengan saling lempar pada siswa yang sudah tahu. Untuk 

memperjelas atau mempertegas materi siswa diberi tugas untuk didiskusikan lagi melalui Group 

investigasi berbasis konnstruktivismen. Guru memberikan soal untuk tahap ke tiga. Dalam kegiatan 

ini betul betul siswa mandiri dalam kelompoknya. Pada suatu penyelesaian suatu masalah ini lebih 

banyak siswa yang berani berpendapat. Siswa diberi tes akhis siklus. 

 

Berdasarkan pengamatan dari yang dilakukan oleh guru mitra tingkat keaktifan siswa dalam belajar 

ditunjukkan dalam tabel berikut. Tabel Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

No Aktivitas Siswa Frekuensi

%                        

Siswa                

Tidak Aktif

%                    

Siswa Aktif

1 Tidak mencatat 1 3% 97%

2 Tidak terlibat kerja kelompok 18 56% 44%

3 Tidak mengerjakan soal latihan 2 6% 94%

4 Ngobrol di luar materi 12 38% 63%

JUMLAH 33 103% -3%         
 

Adapun hasil evaluasi pada siklus pertama dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel Hasil Nilai 

Ulangan Harian Siklus 3. 

No Nilai Frekuensi Persentase Ketuntasan

1 00 - 64 5 14,706% Tidak Tuntas

2 65 - 84 16 47,059% Tuntas

3 85 - 100 13 38,235% Tuntas

34
                

Guru mengamati apakah keaktifan siswa yang sudah dapat dilaksanakan oleh siswa dalam 

pembelajaran siklus 3. guru mengamati pada setiap kegiatan apakah grup investigasi sudah benar-

benar dilaksanakan siswa dengan baik. Akhirnya guru memberi tes untuk akhir siklus 3 

 

Berdasarkan catatan lapangan, pada saat berlangsungnya belajar kelompok setiap siswa kelihatan aktif 

dalam kelompoknya masing-masing. Hal ini disebabkan karena guru berkeliling melihat-lihat cara 

kerja masing-masing kelompok, secara bergantian guru membimbing bagaimana cara yang benar 

dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan.  Pada saat bersamaan, sewaktu peneliti memberikan 

bimbingan kepada setiap kelompok supaya aktif berinteraksi dengan kelompoknya. Secara kolaboratif 

guru dan pengamat menganalisis hasil pengamatan dan hasil tes. Disini siswa diharapkan sudah tuntas 

dalam menguasai konsepnya. Mendiskusikan hasil analisis berdasar indikator pengamatan, dan 

indikator soal evaluasi. Diharapkan sudah tidak banyak melakukan perbaikan.  

 

Data pengambilan data merupakan ekspresi atau hasil pengamatan/penghitungan/pengukuran dari 

suatu variabel. Data dari variabel keaktifan  diambil dengan pengamatan/observasi, sedangkan data 

dari variabel prestasi belajar diambil dengan tes.  

 

Dari hasil penelitian tindakan kelas selama siklus I sampai dengan siklus 3 dilakukan pengelompokan 

hasil-hasil pelaksanaan, pengamatan aktivitas siswa sebagai berikut:  
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Tabel  Peningkatan Aktivitas  Belajar Siswa 

No Aktivitas Siswa

%                        

Siswa Aktif           

SIKLUS I

%                    

Siswa Aktif  

SIKLUS II

%        Siswa 

Aktif Siklus 

III

%        

Peningka

tan

1 Tidak mencatat 97% 100% 100% 3%

2 Tidak terlibat kerja kelompok 91% 100% 100% 9%

3 Tidak mengerjakan soal latihan 100% 100% 100% 0%

4 Ngobrol di luar materi 94% 94% 94% 0%

Persentase Keseluruhan 81% 94% 94% 13%          
 

Dari tabel di atas tampak bahwa terdapat peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Pada siklus 

kedua dengan guru berkeliling siswa yang kurang aktif berkurang bahkan lebih cenderung ingin 

menunjukkan keaktivannya siswa. Artinya dengan pembelajaran matematika statistika dapat 

meningkatkan tingkat aktivitas belajar siswa namun masih perlu adanya perhatian guru pada setiap 

kelompoknya. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada pembelajaran metode group investigation yang dilaksanakan di 

kelas XII IPA-4 semester ganjil SMA Negeri 1 Terusan Nunyai Tahun pelajaran 2020/2021, maka 

dapat diambil simpulan sebagai berikut : Rata-rata aktivitas siswa yang sesuai dengan aspek yang 

diamati selama pembelajaran metode group investigation pada siklus I sebesar 25,25.  Pada siklus II 

mengalami peningkatan menjadi 44,75. Rata-rata hasil belajar siswa terhadap pelajaran Matematika 

setelah diterapkannya pembelajaran metode group investigation pada siklus I sebesar 26,29.  Hasil 

belajar siswa pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 50,00%. Rata-rata hasil belajar siswa 

terhadap pelajaran Matematika setelah diterapkannya pembelajaran metode group investigation pada 

siklus 3 sebesar 23,07.  Hasil belajar siswa pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 57,69%. 

 

Saran-Saran 

Berdasarkan hasil refleksi pada beberapa siklus pembelajaran metode group investigation yang telah 

dilaksanakan di kelas XII IPA-4 semester ganjil SMA Negeri 1 Terusan Nunyai Tahun pelajaran 

2020/2021, maka terdapat saran yang ingin penulis sampaikan untuk penulis sendiri dan pembaca 

yang ingin menerapkan model pembelajaran ini pada pembelajaran, antara lain: Penerapan 

pembelajaran metode group investigation hendaknya dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif 

untuk menyampaikan materi yang bersifat eksperimen dan konsep untuk meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa. Hendaknya guru dapat meningkatkan penyajian eksperimen dan demonstrasi 

sesering mungkin agar siswa dapat lebih mudah menerima, memahami dan mengingat materi yang 

disampaikan. Hendaknya alat yang digunakan dalam melaksanakan eksperimen dan demonstrasi 

merupakan alat-alat yang mudah dijumpai di sekitar lingkungan siswa, sehingga siswa dapat mencoba 

sendiri di luar kelas. Guru harus lebih memperhatikan setiap anggota kelompok yang tidak hadir saat 

pembelajaran berlangsung, kemudian memberikan Lembar Kerja Kelompok yang menjadi 

tanggungjawab anggota kelompok yang tidak hadir kepada kelompoknya untuk dipelajari. 
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MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA 

PELAJARAN MATEMATIKA TERHADAP MATERI STATISTIKA DI 

KELAS XII IPS 1 SMA PASUNDAN 1 BANDUNG 
 

Lilis Sulistiawati, S.Pd. 

Sekolah Menengah Atas Pasundan 1 Bandung Provinsi Jawa Barat 

 

ABSTRACT 

The implementation of Classroom Action Research (CAR) is motivated by the lack of student interest in 

Mathematics. To overcome this problem, a Classroom Action Research (CAR) was held with the aim of 

improving student learning outcomes for class XII IPS 1 in Mathematics for Statistics material by applying the 

Problem Based Learning (PBL) learning model. The results of data processing prove the statement above. 

Namely the acquisition of the average score as follows: The results of the pretest obtained an average value of 

53.43 in the "Low" category, students achieving the KKM score of 2 people (6.25%). In the first cycle, the 

average score of 77.34 was categorized as "Good" students who achieved the KKM score of 17 people 

(53.13%). In the second cycle, the average score increased to 86.46 in the category of "Very Good" students 

who achieved the KKM score of 31 people (96.87%). Student responses to the application of the Problem Based 

Learning (PBL) learning model are: students who state "Strongly Agree" applied to the Mathematics subject on 

Statistics material, there are 85%, students who state "Agree" 12.50%, and students who state " Disagree” 

2.50%. From the increase in the average score and the increase in the percentage of activities as mentioned 

above, it can be concluded that the application of the Problem Based Learning (PBL) learning model is very 

effective, because it can significantly improve student learning outcomes for class XII IPS 1, can increase 

student activity, and students responded very well.  

Key Word: Problem Based Learning (PBL) Learning Model, Statistics. 

 

ABSTRAK 

Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilatarbelakangi oleh kurangnya minat siswa terhadap mata 

pelajaran Matematika. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diadakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 

tujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas XII IPS 1 pada mata pelajaran Matematika untuk materi 

Statistika dengan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL).  Hasil pengolahan data 

membuktikan pernyataan tersebut di atas.  Yakni perolehan nilai rata-rata sebagai berikut: Hasil pretes diperoleh 

nilai rata-rata 53,43 terkategori “Rendah” siswa mencapai nilai KKM 2 orang (6,25%). Di siklus ke-1 perolehan 

nilai rata-rata 77,34 terkategori “Baik” siswa yang mencapai nilai KKM 17 orang (53,13%). Di siklus ke-2 

perolehan nilai rata-rata meningkat menjadi 86,46 terkategori “Sangat Baik”  siswa yang mencapai nilai KKM 31 

orang (96,87%). Respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) yakni: 

siswa yang menyatakan ”Sangat Setuju” diterapkan pada mata peaaran Matematika terhadap materi Statistika, 

terdapat 85%, siswa yang menyatakan ”Setuju” 12,50%, dan siswa yang menyatakan “Kurang Setuju” 2,50%. Dari 

peningkatan perolehan nilai rata-rata dan peningkatan persentase aktivitas seperti tersebut di atas, dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)  sangat efektif, karena dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas XII IPS 1 yang signifikan, dapat meningkatkan aktivitas siswa, dan  

direspon oleh siswa sangat baik.  

Kata Kunci: Model  Pembelajaran Problem Based Learning (PBL),  Statistika. 
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Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses yang sangat menentukan untuk  perkembangan individu dan 

perkembangan masyarakat. Kemajuan suatu  masyarakat dapat dilihat dari perkembangan 

pendidikanya. Menurut Achmad (1992: 97) “pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan 

dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-

nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan”.  

 

Sekolah sebagai institusi atau lembaga pendidikan merupakan wadah tempat proses pendidikan 

dilakukan, memiliki sistem yang komplek dan dinamis. Dalam kaitannya, sekolah adalah tempat yang 

bukan hanya sekedar tempat berkumpul guru dan siswa, melainkan berada pada suatu tatanan yang 

rumit dan saling berkaitan. Oleh karena itu sekolah dipandang suatu organisasi yang membutuhkan 

pengelolaan lebih dari itu  (Balnadi, 1983: 87). 

 

Pendidikan yang dilakukan di sekolah sangat penting, karena pendidikan di sekolah  mewakili orang 

tua atau keluarga dalam mendidik anak-anaknya supaya anak mampu menghadapi kehidupan setelah 

anak itu mencapai kedewasaannya. Melalui pendidikan, anak akan berkembang dengan masing-

masing karakter yang dimilikinya 

Menurut Alwasilah (2003: 82) pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa 

supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, yang dapat menimbulkan 

perubahan dalam dirinya agar berfungsi dalam kehidupan masyarakat.  Menurut Suhardinata, (2011: 

87) perwujudan masyarakat yang berkualitas menjadi tanggung jawab pendidikan, terutama dalam 

persiapan peserta didik menjadi subjek yang makin berperan menampilkan keunggulan dirinya yang 

tangguh, kreatif, mandiri dan profesional. Semuanya itu tidak akan terlepas dari campur tangan 

pemerintah dalam menghadapi permasalahan di dunia pendidikan sekarang ini. Untuk mengatasinya 

perlu penataan terhadap sitem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas 

pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.  

 

Belajar matematika melibatkan suatu struktur hirarki dari konsep-konsep tingkat tinggi yang dibentuk 

atas dasar apa yang dipelajari sebelumnya. Terkait dengan hakekat belajar matematika ini, siswa akan 

belajar dengan baik jika mereka termotivasi. Situasi yang menyenangkan atau rasa senang akan dapat 

menimbulkan motivasi siswa untuk belajar. Matematika merupakan ilmu yang bersifat abstrak. Untuk 

membantu siswa memahami konsep matematika yang bersifat abstrak maka pembelajaran matematika 

sebaiknya melibatkan interaksi baik dengan lingkungan fisik atau lingkungan sosial.  

 

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari hasil prapenelitian atau observasi awal sebelum penerapan 

model pembelajaran Problem Based Learning (PBL), menunjukkan bahwa hasil belajar matematika 

pada materi statistika siswa kelas XII  IPS 1 SMA Pasundan 1 Bandung, belum memuaskan atau 

belum sesuai dengan harapan. Perolehan nilai rata-rata dari hasil prapenelitian hanya mencapai 53,43 

terkategori “Rendah”. Dari jumlah siswa sebanyak 32 orang, siswa yang mencapai nilai KKM  hanya 

2 orang atau  6,25%, dan siswa yang tidak mencapai  nilai KKM terdapat 30 orang atau 93,75%. 

Perolehan nilai tertinggi yang dicapai pada prapenelitian adalah 80, dan perolehan nilai terendah 45. 

Di mana nilai KKM untuk mata pelajaran matematka pada materi statistika siswa kelas XII IPS 1 

adalah 80.  

 

Rendahnya hasil belajar tersebut,  disebabkan dari berbagai masalah yang dihadapi oleh para siswa, 

diantaranya  mereka kurang memahami konsep-konsep yang harus dipelajarai dalam matematika 

terhadap  materi yang dipelajari yaitu statistika (statistika ukuran pemusatan data), Di sisi lain, metode 
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dan pendekatan yang diterapkan oleh guru umumnya masih menerapkan ekspositori atau ceramah 

yang belum memenuhi kriteria proses pembelajaran yang dianjurkan dalam Kurikulum 2013.  

 

Oleh karena itu pendekatan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) merupakan strategi 

penerapan model pembelajaran yang cocok untuk diterapkan dalam mengatasi masalah-masalah yang 

dihadapi siswa kelas XII IPS 1 SMA Pasundan 1 Bandung. Pengembangan model pembelajaran 

model Problem Based Learning (PBL) merupakan pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk 

kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Penerapan 

pembelajaran model Problem Based Learning (PBL)  lebih mementingkan proses kegiatan 

pembelajaran siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar.  

 

Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) yang dijelaskan oleh Taufiq (2010: 127) adalah 

model pembelajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta 

didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah, dan memperoleh pengetahuan. 

Penerapan model pemblajaran Problem Based Learning (PBL) dalam kurikulum, untuk mahir dalam 

memecahkan masalah, dan memiliki strategi belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi 

dalam tim, yaitu untuk memecahkan masalah yang diperlukan dalam  kehidupan sehari-hari (Taufiq, 

2010: 127). 

 

Menurut Rusman (2012: 203) Problem Based Learning (PBL) merupakan metode instruksional yang 

menantang siswa agar “belajar dan belajar”, bekerja sama dengan kelompok untuk mencari solusi 

masalah yang nyata. Masalah ini digunakan untuk mengaitkan rasa keingintahuan serta kemampuan 

analisis siswa dan inisiatif atas materi yang dipelajari. Dengan Problem Based Learning (PBL) siswa 

dilatih menyusun sendiri pengetahuannya, mengembangkan keterampilan memecahkan masalah. 

Selain itu, dengan pemberian masalah autentik, siswa dapat membentuk makna dari bahan pelajaran 

melalui proses belajar dan menyimpannya dalam ingatan sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan 

lagi (Hamalik, 2008: 98). 

 

Menyikapi pengertian tersebut maka seorang guru, di dalam mengajarkan mata pelajaran matematika 

hendaknya melakukan pembimbingan secara individu atau kelompok yang berfungsi untuk 

mengembangkan potensi siswa yang dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa tersebut. 

Upaya lain yang perlu dilakukan dalam penerapan model pembelajaran dengan memilih model 

pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang positif.  

 

Dari pendapat tersebut di atas maka peneliti menentukan model pembelajaran dalam proses 

pembelajaran mtematika pada materi statistika adalah model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL).  Melalui penerapan model pembelajaran Problem Based Learning  untuk mata pelajaran 

matematika pada materi statistika, maka dalam penelitian tindakan kelas (PTK) ini, peneliti memberi 

judul “Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

pada Mata Pelajaran Matematika terhadap Materi Statistika di Kelas XII IPS 1 SMA Pasundan 1 

Bandung”  (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas XII  IPS 1 SMA Pasundan 1 Bandung 

Semester 1 Tahun Pelajaran 2021-2022). 

 

Dengan harapan dapat memberikan salah satu alternatif sebagai solusi dalam upaya mengatasi kurang 

berhasilnya dalam mata pelajaran Matematika  pada materi  statistika di kelas XII IPS 1 SMA 

Pasundan 1 Bandung. 
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Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi, 

yakni sebagai berikut: Hasil belajar siswa dalam memahami mata pelajaran matematika  terutama 

pada materi statistika sangat rendah,  dan  belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Kurangnya 

motivasi dan minat siswa dalam mengikuti pelajaran matematika  terutama pada materi  statistika. 

Pelajaran matematika  terutama pada materi statistika merupakan materi pelajaran  yang dirasakan 

siswa paling sulit jika dibandingkan dengan materi yang lain. Kurangnya keterampilan guru dalam 

memilih model pembelajaran  yang sesuai dengan karakter siswa dan karakter materi pelajaran.  Guru 

belum mengaktifkan siswa selama proses pembelajaran, sehingga para siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran tidak aktif dan tidak terantusias untuk mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. 

Kurangnya respon siswa terhadap mata pelajaran matematika  terutama pada materi  statistika, karena  

model pembelajaran yang digunakan guru selama proses pembelajaran membosankan. 

 

Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah  dalam Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah hasil belajar siswa kelas XII IPS 1 SMA Pasundan 1 

Bandung pada mata pelajaran matematika terhadap materi statistika, sebelum menerapkan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL)? Bagaimanakah hasil belajar siswa kelas XII IPA 1 

SMA Negeri 1 Bandung pada mata pelajaran matematika terhadap materi statistika, sesudah 

menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)? Bagaimanakah aktivitas siswa 

kelas XII IPA 1 SMA Pasundan 1 Bandung selama proses pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) pada mata pelajaran matematika terhadap materi statistika? Bagaimana respon siswa kelas XII 

IPA 1 SMA Pasundan 1 Bandung terhadap penerapan model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) pada mata pelajaran matematika terhadap  materi statistika?  

 

Tujuan Penelitian 

Bertolak dari rumusan masalah dalam penelitian ini maka tujuan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) di 

atas bertujuan sebagai berikut: Tujuan secara umum adalah: Untuk mengatasi bahwa bimbingan dan 

motivasi dapat meningkatkan hasil  belajar siswa. Untuk mengetahui cara memberi bimbingan dan 

motivasi agar dapat meningkatkan hasil  belajar siswa. Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 

mengembangkan sikap positif, menerima dengan lapang dada atas kekurangannya, berakal dan 

berusaha memperkecil atau mengatasi keurangan-kekurangan tersebut. Untuk mengetahui kelebihan 

dan ciri-ciri dan kemampuan yang kurang diterima dan dihargai dengan sikap yang wajar, arif, dan 

bijaksana, tidak perlu disesali yang penting ada usaha utnuk memperbaiki, sedangkan ciri-ciri dan 

kemampuan yang sudah baik harus dipelihara, dipertahankan dan ditingkatkan. Tujuan secara khusus 

adalah: Untuk mengetahui gambaran bagaimanakah hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran 

matematika untuk materi statistika sebelum penerapan  model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL). Untuk mengetahui gambaran bagaimanakah hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran 

matematika untuk materi statistika sesudah penerapan  model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL). Untuk mengetahui gambaran bagaimanakah aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung dengan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Untuk 

mengetahui  bagaimanakah respon siswa terhadap  penerapan model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) pada mata pelajaran matematika untuk materi statistika. 

 

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, dengan harapan dapat memberikan salah satu alternatif sebagai 

solusi dalam upaya mengatasi kurang berhasilnya dalam mata pelajaran matematika  pada materi 

statistika yang selama ini dikeluhkan oleh para siswa. 

 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7  │   No.1 │    JANUARI 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         47 

  

Kajian Pustaka 

Menurut Trianto (2010: 126) model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar 

yang meliputi segala aspek sebelum sedang dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta 

segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar 

mengajar.  Degeng  (2003: 43) menjelaskan bahwa model pembelajaran adalah sebagai perencanaan 

secara akal sehat untuk mengidentifikasikan masalah belajar dan mengusahakan pemecahan masalah 

tersebut dengan menggunakan suatu rencana terhadap pelaksanaan, evaluasi, uji coba, umpan balik, 

dan hasilnya.  

 

Senjaya (2008: 176) mendefinisikan bahwa model pembelajaran sebagai cara yang sistematik untuk 

mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi satu set bahan dan strategi belajar dengan 

maksud mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya Rusman (2012: 77) menjelaskan bahwa  model 

pembelajaran sebagai suatu proses yang sistematik meliputi identifikasi masalah, pengembangan 

strategi dan bahan instruksional, serta evaluasi terhadap strategi dan bahan instruksional dalam 

mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut  maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan model  

pembelajaran adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk menghasilkan suatu sistem 

pembelajaran. 

 

Sebagai seorang guru harus mampu memilih model pembelajaran yang tepat bagi siswa/peserta didik. 

Karena itu dalam memilih model pembelajaran, guru harus memperhatikan keadaan atau kondisi 

siswa, bahan pelajaran serta sumber-sumber belajar yang ada agar penggunaan model pembelajaran 

dapat diterapkan secara efektif dan menunjang keberhasilan belajar siswa (Sardiman, 2004: 97). 

 

Rusman (2012:79) menjelaskan bahwa dalam memilih model pembelajaran, ada beberapa hal yang 

perlu dipertimbangkan, yaitu: Karakter materi pelajaran. Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik 

tersendiri sehingga perlu disampaikan kepada siswa dengan menggunakan metode tertentu.  Termasuk 

di dalamnya tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dari materi pelajaran tersebut. Misalnya mata 

pelajaran bersifat eksakta lebih tepat menggunakan metode eksperimen atau demonstrasi. 

Ketersediaan sarana belajar. Alat, sarana dan media yang tersedia di sekolah sangat mempengaruhi 

penggunaan metode pembelajaran. Metode eksperimen atau demonstrasi tidak mungkin digunakan 

jika penunjang metode tersebut tidak tersedia. Kemampuan dasar siswa. Kemampuan dasar siswa di 

sekolah pedesaan berbeda dengan di perkotaan. Ini menjadi pertimbangan guru dalam memilih 

metode/model pembelajaran. Alokasi waktu pembelajaran. Alokasi waktu yang tersedia dan 

tercantum dalam kurikulum perlu dipertimbangkan oleh guru. Jika waktu tersedia terbatas maka guru 

memilih metode sederhana seperti ceramah, tanya jawab dan diskusi. Ini tidak mungkin menggunakan 

metode/model eksperimen atau resitasi karena metode ini membutuhkan waktu yang cukup.  

 

Seorang guru diharapkan memiliki motivasi dan semangat pembaharuan dalam proses pembelajaran 

yang dijalaninya. Guru yang kompeten adalah guru yang mampu mengelola program belajar-

mengajar. Mengelola di sini memiliki arti yang luas yang menyangkut bagaimana seorang guru 

mampu menguasai keterampilan dasar mengajar, seperti membuka dan menutup pelajaran, 

menjelaskan, menvariasi media, bertanya, memberi penguatan, dan sebagainya, juga bagaimana guru 

menerapkan strategi, teori belajar dan pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif 

(Sardiman, 2004: 112). 

 

http://www.rijal09.com/2016/04/pengertian-pembelajaran.html
http://www.rijal09.com/2016/03/v-behaviorurldefaultvmlo_28.html
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Taufiq (2010: 127) memaparkan bahwa Problem Based Learning (PBL) adalah model pembelajaran 

yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir 

kritis dan keterampilan memecahkan masalah, dan memperoleh pengetahuan. Problem Based 

Learning (PBL) dalam kurikulum, dirancang masalah-masalah yang menuntut siswa mendapat 

pengetahuan yang penting, membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah, dan memiliki 

strategi belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya 

menggunakan pendekatan yang sistematik untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan 

yang nanti diperlukan dalam karir dan kehidupan sehari-hari. 

 

Menurut Rusman (2012: 203) Problem Based Learning (PBL) merupakan metode instruksional yang 

menantang siswa agar “belajar dan belajar”, bekerja sama dengan kelompok untuk mencari solusi 

masalah yang nyata. Masalah ini digunakan untuk mengaitkan rasa keingintahuan serta kemampuan 

analisis siswa dan inisiatif atas materi pelajaran. Problem Based Learning (PBL) mempersiapkan 

siswa untuk berpikir kritis dan analitis, dan untuk mencari serta menggunakan sumber pembelajaran 

yang sesuai. 

 

Problem Based Learning (PBL) merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir 

tingka tinggi, pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam 

benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Dengan 

Problem Based Learning (PBL) siswa dilatih menyusun sendiri pengetahuannya, mengembangkan 

keterampilan memecahkan masalah. Selain itu, dengan pemberian masalah autentik, siswa dapat 

membentuk makna dari bahan pelajaran melalui proses belajar dan menyimpannya dalam ingatan 

sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan lagi (Hamalik, 2008: 98). 

              

Metode Penelitian 

Syamsuddin (2006: 180) menjelaskan bahwa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Action 

Research, merupakan metode penelitian yang dilakukan oleh para profesional sebagai upaya 

pemecahan masalah dan peningkatan mutu di berbagai bidang khususnya dibidang pendidikan, 

dengan tujuan untuk mencari solusi terhadap masalah sosial yang ada masyarakat, dalam hal ini 

masalah yang ditemui di dalam kelas terhadap permasalahan belajar anak didik. Dengan demikian 

maka dilakukanlah  penelitian yaitu penelitian tindakan kelas.  

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas 

(PTK)  yang mengacu kepada teori Wiriaatmadja (2012: 84), yang dilaksanakan dalam dua siklus. 

Setiap siklus terdiri atas dua kali pertemuan. Setiap siklus dilaksanakan melalui 4 langkah, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pelaksanaan tindakan (action), 3) 

observasi (observation), dan 4) refleksi (reflection) dalam setiap siklus  (Wiriaatmadja, 2012: 84).  

 

Subjek dan Waktu Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XII IPS 1 Semester 1 Tahun Pelajaran 2020-2021 dengan 

jumlah siswa 32 orang, jumlah siswa laki-laki 17 orang, jumah siswa perempuan 15 orang. Tempat 

penelitian dilakukan di dalam kelas di SMA Pasundan 1 Bandung. Penelitian dilakukan kurang lebih 

tiga bulan sekitar bulan Juli 2021  sampai bulan September 2021. Dari jumlah siswa yang terdiri atas 

32 orang, jumlah siswa laki-laki 17  orang, jumah siswa perempuan 15 orang. Tempat penelitian 

tindakan kelas ini dilakukan di dalam kelas di SMA Pasundan 1 Bandung. Penelitian dilakukan 

kurang lebih tiga bulan sekitar bulan  Juli 2021  sampai bulan September 2021. 
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Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan kerangka, pola atau rancangan yang menggambarkan alur atau arah 

penelitian. Di dalamnya terdapat langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan. Desain yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah desain  Wiriaatmadja (2012: 84), melalui langkah-langkah sebagai 

berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pelaksanaan tindakan (action), 3) observasi (observation), dan 

4) refleksi (reflection) dalam setiap siklus.   

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian tindakan kelas (PTK) ini telah dilaksanakan kurang lebih selama tiga bulan. Keberhasilan 

yang diperoleh dari hasil penelitian, merupakan salah satu ketercapaian hasil belajar siswa dari proses 

pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru/peneliti.  Selain itu penelitian dilakukan sebagai 

upaya mendapatkan temuan-temuan penting yang diperoleh dari hasil refleksi dan observasi. Dengan 

demikian hasil penelitian tindakan kelas (PTK) yang telah dilakukan, dapat memperoleh tanggapan, 

kebermanfaatan, serta hal-hal yang ditemukan dari kegiatan penelitian ini, baik dari siswa maupun 

dari rekan guru ataupun dari para observer.  

 

Penelitian tindakan kelas (PTK) yang telah dilakukan dalam dua siklus dapat dinyatakan bahwa 

penerapan model pembelajaran Problem Based learning (PBL) dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa yang signifikan, dapat meningkatkan aktivitas siswa dan diespon siswa sangat positif. 

Penerapan model pembelajaran Problem Based learning (PBL)  dalam proses pembelajaran dituntut 

mengaktifkan seluruh siswa, baik secara individu maupun secara kelompok. Dengan demikian proses 

pembelajaran yang melibatkan seluruh siswa untuk berperan, seyogyanya guru dapat melihat 

kemajuan para siswanya dalam mengikuti proses pembelajaran. Karena keberhasilan suatu proses 

pembelajaran dapat dilihat dari perolehan atau peningkatan  hasil belajar siswa. 

 

Penerapan model pembelajaran Problem Based learning (PBL) dalam proses pembelajaran 

matematika  pada materi yang dipelajari adalah salah satu pendekatan yang dapat membantu para 

siswa dalam melaksanakan  proses pembelajaran yang menitikberatkan terhadap aktivitas siswa 

dengan bantuan dan bimbingan guru secara terus-menerus, yang jawabannya secara terpadu 

ditemukan melalui pemikiran logis berdasarkan fakta dan realita dari berbagai baik secara empiris  

untuk menemukan hal-hal yang menjadi pertanyaan terhadap pemahaman teori yang dipelajari.  

 

Penerapan model pembelajaran Problem Based learning (PBL) dalam proses pembelajaran terhadap 

materi  statistika siswa dituntut untuk lebih banyak belajar sendiri dan berusaha mengembangkan 

aktivitas dan kreativitas dalam pengembagnaan masalah yang dihadapinya sendiri. Penerapan model 

mengajar dengan model pembelaaran Problem Based learning (PBL)  akan menciptakan kondisi 

belajar yang efektif dan kondusif, serta mempermudah dan memperlancar kegiatan belajar mengajar 

 

Dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan melalui proses pembelajaran dengan pendekatan 

model pembelajaran Problem Based learning (PBL)  pada mata pelajaran matematika terhadap 

materi statistika berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam dua siklus, dari hasil 

perbandingan kedua siklus tersebut, hasil yang diperoleh memperlihatkan adanya peningkatan hasil 

belajar siswa  yang signifikan. Peninggkatan tersebut dapat diketahui  dari hasil nilai rata-rata yang 

diperoleh dari pretes (sebelum dilakukan tindakan) dan peningkatan dari hasil nilai rata-rata setiap 

siklus setelah dilakukan tindakan dengan menerapklan model pembelajaran Problem Based learning 

(PBL).   
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Sebelum diadakan tindakan/perlakuan, kemampuan awal siswa tentang pemahaman konsep dasar 

materi statistika hasil nilai rata-rata yang diperoleh dari pretes menunjukkan bahwa  pemahaman para 

siswa secara keseluruhan masih rendah. Hal ini terbukti dari daya serap siswa sebelum 

tindakan/perlakuan diperoleh nilai rata-rata pretes 53,43, terkategori “Rendah”,  siswa yang mencapai 

nilai KKM pada pretes hanya 2 orang atau  6,25%, siswa yang tidak mencapai nilai KKM pada pretes 

terdapat 30 orang atau 93,75%.  

 

Masalah yang ditemui sebelum proses pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran Problem 

Based learning (PBL), secara teoretis para siswa tidak bisa mendeskripsikan materi statistika dan bisa 

menjawab soal-soal yang diberi oleh  guru.  Masalah  tersebut diperoleh dari  hasil temuan 

berdasarkan analisis hasil jawaban siswa dari soal-soal yang diberikan dengan jumlah jawaban yang 

menjawab benar. Para siswa belum dapat memahami dan membaca soal yang disajikan dalam tabel 

atau dalam grafik, sehingga interpretasi siswa dalam mendeskripskan angka-angka yang disajikan 

dalam tabel/grafik tersebut, salah pemahaman. Para  siswa juga belum memahami cara merata-ratakan 

atau menentuak median atau modus dengan benar, dari nilai  frekuensi yang disajikan. 

 

Berawal dari data siswa tersebut, maka pada pelaksanaan proses pembelajaran siklus ke-1, peneliti 

menfokuskan pada materi yang dianggap/diprediksi sulit oleh siswa. Karena perolehan nilai rata-rata 

dari soal-soal yang diteskan pada pretes hanya mencapai 13,35. 

 

Setelah diadakan tindakan proses pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran inkuiri, daya 

serap siswa  di siklus ke-1, hasil belajar siswa menunjukkan adanya perubahan, jika dibandingkan 

dengan perolehan nilai rata-rata pada pretes. Perolehan nilai rata-rata di siklus ke-1 adalah 77,34. 

Perolehan nilai tertinggi 90 dan perolehan nilai terendah 68. Dari jumlah siswa yang mengikuti tes di 

siklus ke-1 yakni 32 orang, siswa yang mencapai nilai KKM di siklus ke-1 terdapat  17 orang  atau 

53,13%, dan siswa yang tidak mencapai nilai KKM di siklus ke-1 terdapat 15 orang atau 46,87%. 

 

Permasalahan yang ditemui pada siklus ke-1 adalah, sebagian siswa masih banyak yang belum 

memahami konsep dasar tentang materi yang diajarkan. Karena materi tersebut tidak dapat dihafal 

atau dipelajari secara teoretis dengan begitu saja. Materi statistik merupakan materi yang harus 

disertai latihan-latihan dengan contoh. Karena materi statistika sangat komplek.  Di siklus ke-1 pada 

umumnya para siswa sudah  memahami cara membuat bentuk-bentuk grafik, atau bentuk-bentuk 

diagram dengan teknik-teknik yang benar,  sebagian siswa sudah dapat menentukan rata-rata, median 

dan modus dari nilai frekuensi  yang disajkan guru. Dan sebagan siswa sudah dapat mendeskripsikan 

maskud angka-angka yang disajikan dalam tabel atau grafik yang disajikan guru. Sebagian siswa 

sudah terantusias mencari pemecahan masalah kesulitan belajarnya.  Namun  demikian untuk 

tindakan berikutnya guru perlu peningkatan aktivitas  dalam memotivasi para siswa yang belum 

memahami materi yang diajarkan, agar dapat meningkatkanm kembali hasil belajarnya sesuai dengan 

harapan.    

             

Dengan berbagai upaya guru, bimbingan guru, akhirnya di siklus ke-2 belajar siswa mengalami 

peningkatakan yang signifikan. Perolehan nilai rata-rata siswa di siklus ke-2, menjadi 86,46 

terkategori “Sangat Bail”. Perolehan nilai tertinggi 95 dan perolehan nilai terendah 74. Dari jumlah 

siswa yang mengikuti tes siklus ke-2, yang terdiri atas 32 orang, siswa yang mencapai nilai KKM 

terdapat 31  orang atau 96,87%, siswa yang tidak  mencapai nilai KKM terdapat 1 orang atau 3,13%.  

 

Perolehan nilai tersebut, jika dibandingkan dengan nilai rata-rata dari pretes ke siklus ke-1, dari 

siklus ke-1  ke siklus ke-2 meningkat sangat baik.  Peningkatan nilai rata-rata  dari pretes ke siklus 
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ke-1 adalah 23,91, peningkatan nilai rata-rata dari dari siklus ke-1 ke siklus ke-2 adalah 9,12. 

Peningkatan persentase pencapaian nilai KKM dari pretes ke siklus ke-1 adalah 46,88%, peningkatan 

persentase pencapaian nilai KKM dari siklus ke-1 ke siklus ke-2 adalah 43,74%.  

 

Untuk lebih jelasnya perolehan nilai rata-rata dan peningkatan persentase pencapaian nilai KKM 

pada pretes, ke siklus ke-1, dari siklus ke-1 ke siklus ke-2, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. 

Tabel Perolehan Nilai Rata-rata dan Persentase Pencapaian Nilai KKM pada Pretes, di Siklus 

Ke-1, dan Siklus Ke-2 

Tindakan 
Jumlah 

Siswa 

Peningkatan Perolehan 

Nilai Rata-rata 

Peningkatan Persentase 

Pencapaian Nilai KKM  

Nilai Rata-

rata 

Pening 

katan 

Tuntas % Pening 

Katan 

Pretes 

32 

orang 

53,43 
23,91 

     2  

orang 
6,25% 

46,88% 

Siklus Ke-1 77,34 17 orang 53,13% 

Siklus Ke-2 86,46 9,12 31 orang 96,87% 43,74% 

 

Tabel di atas merupakan perolehan nilai rata-rata dan persentase pencapaian nilia KKM pada pretes, 

di siklus ke-1, dan  di siklus ke-2. Berdasarkan tabel di atas, perolehan nilai rata-rata pada pretes 

adalah 53,43, siswa yang mencapai nilai KKM pada pretes hanya 2 orang atau 6,25%. Perolehan nilai 

rata-rata di siklus ke-1 adalah 77,34, siswa yang mencapai nilai KKM di siklus ke-1 terdapat  17 

orang  atau 53,13%. Perolehan nilai rata-rata di siklus ke-2 adalah 86,46, siswa yang mencapai nilai 

KKM di siklus ke-2 terdapat  31 orang  atau 96,87%. 

 

Peningkatan nilai rata-rata  dari pretes ke siklus ke-1 adalah 23,91, peningkatan nilai rata-rata dari 

siklus ke-1 ke siklus ke-2 adalah 9,12. Peningkatan persentase pencapaian nilai KKM dari pretes ke 

siklus ke-1 adalah 46,88%, peningkatan persentase pencapaian nilai KKM dari siklus ke-1 ke siklus 

ke-2 adalah 43,74%. 

 

Diketahui bahwa persentase siswa yang mencapai nilai KKM, dari jumlah siswa yang mengikuti 

pretes yaitu 32 orang,  terdapat  2 orang atau  6,25%, dan siswa yang tidak mencapai nilai KKM pada 

pretes terdapat 30 orang atau 93,75%. Persentase siswa yang mencapai nilai KKM  di siklus ke-1, 

dari jumlah siswa yang mengikuti tes yaitu 32 orang, terdapat 17 orang atau  53,13%, dan siswa yang 

tidak mencapai nilai KKM di siklus ke-1 terdapat 15 orang atau 46,87%. Persentase siswa yang 

mencapai nilai KKM  di siklus ke-2 terdapat 31 orang atau  96,87%, siswa yang tidak mencapai nilai 

KKM di siklus ke-2 dari jumlah siswa yang mengikuti tes yaitu 32 orang, terdapat 1 orang atau  

3,13%. Perolehan nilai rata-rata pada pretes, perolehan nilai rata-rata siklus ke-1 dan  perolehan nilai 

rata-rata di siklus ke-2 terhadap soal-soal mayematika pada materi statistika  yang diteskan. 

 

Nilai rata-rata pada pretes, di siklus ke-1 dan di siklus ke-2 terhadap soal yang diteskan. Perolehan 

nilai rata-rata pada preres untuk soal nomor satu adalah 13,50, di siklus ke-1 untuk soal nomor satu 

adalah 19,84 dan di siklus ke-2 untuk soal nomor satu, adalah 22,87. Perolehan nilai rata-rata pada 

pretes untuk soal nomor dua, adalah 13,40, di siklus ke-1 untuk soal nomor dua adalah 19,59, dan di 

siklus ke-2 untuk soal nomor dua adalah 21,63. Perolehan nilai rata-rata pada pretes untuk soal nomor 

tiga, adalah 13,06, di siklus ke-1 untuk soal nomor tiga adalahadalah 19,22 dan di siklus ke-2 untuk 

soal nomor tiga  20,87. Perolehan nilai rata-rata pada pretes untuk soal nomor empat adalah 13,47, 

siklus ke-1 untuk soal nomor empat adalah 18,69, dan di siklus ke-2 untuk soal nomor empat adalah 
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21,09. Secara keseluruhan perolehan nilai rata-rata dari soal yang diteskan pada pretes adalah 13,35 

terkategori “Rendah”. Secara keseluruhan perolehan nilai rata-rata dari soal yang diteskan di siklus 

ke-1 adalah 19,33 terkategori “Baik”. Dan  secara keseluruhan perolehan nilai rata-rata dari soal yang 

diteskan di siklus ke-2 adalah 21,62 terkategori “Sangat Baik”. 

 

Proses pembelajaran matematika terhadap materi statistika dengan penerapan model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL), bimbingan kepada para siswa terus diberikan, baik secara individu, 

kelompok atau melalui lembar kerja siswa yang terstruktur. Selama berlangsungnya proses 

pembelajaran guru memantau kelompok diskusi siswa, sehingga guru dapat mengetahui dan 

memberikan petunjuk-petunjuk yang diperlukan oleh siswa. Hasil pengolahan data dan temuan 

terhadap aktivitas siswa selama proses pembelajaran di siklus ke-1 dan di siklus ke-2 dapat diketahui 

sebagai berikut. Aktivitas siswa pada siklus ke-1 masih statis dan kaku, para siswa belum seluruhnya 

termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Proses pembelajaran pada siklus ke-1  

masih banyak siswa  yang gaduh, dan tidak beratusias dengan sungguh-sungguh mengikuti proses 

pembelajaran. Dominasi guru masih sangat tinggi karena masih banyak siswa yang belum memahami 

materi yang diajarkan. Peran sikap positif guru perlu dikembangkan dengan memberi bantuan kepada 

siswa yang kurang,  dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bertanya jawab perihal 

materi yang belum dipahami.   

 

Persentase aktivitas  siswa di siklus ke-1 yang terkategori “Baik” terdapat 60,82%, aktivitas siswa 

yang  terkategori “Cukup” terdapat 21,25% dan aktivitas siswa yang terkategori “Kurang” terdapat 

15,93%.  Dengan berbagai upaya guru yang telah dilakukan untuk memotivasi siswa agar aktif 

mengikuti proses pembelajaran, aktivitas siswa pada siklus ke-2 meningkat sangat baik. Persentase 

aktivitas  siswa yang terkategori “Baik” meningkat menjadi 80%, aktivitas siswa yang terkategori 

“Cukup” menjadi 15,62% dan aktivitas siswa yang terkategori “Kurang” terdapat 4,38%.   

 

Proses pembelajaran di siklus ke-2 berjalan lancar. Hampir seluruh siswa dapat berperan aktif  

dengan baik mengikuti proses pembelajaran. Bimbingan guru yang terus dilakukan, baik secara 

individu ataupun secara kelompok membawa hasil yang positif. Hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi 

jumlah persentase aktivitas siswa pada siklus ke-2. Persentase seperti itu memberi gambaran bahwa 

penerapan model pembelajaran inkuiri dalam proses pembelajaran matematika pada materi statistika, 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa, dapat mengaktifkan seluruh siswa, dan dapat memberi 

pemahaman terhadap materi yang diajarkan kepada siswa.  

 

Persentase aktivitas siswa di siklus ke-1 dan di siklus ke-2. Berdasarkan gambar tersebut, persentase 

aktivitas  siswa di siklus ke-1 yang terkategori “Baik” terdapat 62,82%, aktivitas siswa yang  

terkategori “Cukup” terdapat 21,25% dan aktivitas siswa yang terkategori “Kurang” terdapat 15,93%.  

Persentase aktivitas  siswa di siklus ke-2 yang terkategori “Baik” terdapat 80%, aktivitas siswa yang  

terkategori “Cukup” terdapat 15,62% dan aktivitas siswa yang terkategori “Kurang” terdapat  4,38%.   

 

Mencermati persentase aktivitas siswa tersebut di atas, aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

dengan penerapan model pembelajaran, mengalami peningkatan yang sangat positif. Peningkatan 

persentase aktivitas siswa tersebut, dan peningkatan perolehan nilai rata-rata serta peningkatan 

persentase pencapaian nilai KKM pada siswa kelas XII IPS 1 SMA Pasundan 1 Bandung, merupakan 

suatu keberhasilan penerapan model pembelajaran Problem Based learning (PBL)  sangat efektif 

yang diterapkan pada mata pelajaran matematika  terhadap materi yang diajarkan.  
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Salah satu yang menguatkan bahwa penerapan model pembelajaran Problem Based learning (PBL) 

sangat efektif, dapat dicermati dari data hasil  angket respon siswa terhadap penerapan model 

pembelajaran Problem Based learning (PBL).  Hasil pengolohan data terhadap angket yang diberikan 

kepada para siswa, direspon sangat baik. Yakni persentase respon siswa yang menyatakan “Sangat 

Setuju” bahwa penerapan model pembelajaran Problem Based learning (PBL) diterapkan pada mata 

pelajaran matematika terhadap materi statistika, terdapat 85%, persentase respon siswa yang 

menyatakan “Setuju” terdapat 12,50%, dan persentase respon siswa yang menyatakan “Kurang 

Setuju” hanya 2,50%. 

 

Secara keseluruhan respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran Problem Based learning 

(PBL), dapat dideskripsikan sebagai berikut: 1) Model pembelajaran Problem Based Learning 

relevan diterapkan pada mata pelajaran Matematika/Statistika, persentase respon siswa yang 

menyatakan “Sangat Setuju” terdapat 87,5%, persentase respon siswa menyatakan “Setuju” terdapat 

6,25%, dan persentase respon siswa menyatakan “Kurang Setuju” terdapat 6,25%. 2) Model 

pembelajaran Problem Based Learning relevan diterapkan melalui diskusi kelompok, persentase 

respon siswa yang menyatakan “Sangat Setuju” terdapat 87,5%, persentase respon siswa menyatakan 

“Setuju” terdapat 12,5%, dan persentase respon siswa menyatakan “Kurang Setuju” 0%. 3) 

Penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan aktivitas siswa, 

persentase respon siswa yang menyatakan “Sangat Setuju” terdapat 87,13%, persentase respon siswa 

menyatakan “Setuju” terdapat 18,75%, dan persentase respon siswa menyatakan “Kurang Setuju” 

terdapat 3,12%. 4) Penerapan model pembelajaran Problem Based Learning menumbuhkan tanggung 

jawab terhadap tugas yang diberikan guru, persentase respon siswa yang menyatakan “Sangat 

Setuju” terdapat 84,38%, persentase respon siswa menyatakan “Setuju” terdapat 12,5%, dan 

persentase respon siswa menyatakan “Kurang Setuju” terdapat 3,12%. 5) Melalui model  

pembelajaran Problem Based Learning memberi keleluasaan siswa untuk beryanya jawab, persentase 

respon siswa yang menyatakan “Sangat Setuju” terdapat 87,5%, persentase respon siswa menyatakan 

“Setuju” terdapat 12,5%, dan persentase respon siswa menyatakan “Kurang Setuju”  0%. 6) Melalui 

model pembelajaran Problem Based Learning sikap guru sangat proaktif dalam membimbing siswa, 

persentase respon siswa yang menyatakan “Sangat Setuju” terdapat 84,38%, persentase respon siswa 

menyatakan “Setuju” terdapat 12,5%, dan persentase respon siswa menyatakan “Kurang Setuju” 

terdapat 3,12%. 7) Pembelajaran dengan model Problem Based Learning dapat meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari, persentase respon siswa yang menyatakan 

“Sangat Setuju” terdapat 81,26%, persentase respon siswa menyatakan “Setuju” terdapat 12,62%, 

dan persentase respon siswa menyatakan “Kurang Setuju” terdapat 3,12%. 8) Penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learning belajar siswa menyenangkan, persentase respon siswa yang 

menyatakan “Sangat Setuju” terdapat 87,5%, persentase respon siswa menyatakan “Setuju” terdapat 

9,38%, dan persentase respon siswa menyatakan “Kurang Setuju” terdapat 3,12%. 9) Melalui model 

pembelajaran Problem Based Learning siswa dapat bersosialisasi dengan baik, persentase respon 

siswa yang menyatakan “Sangat Setuju” terdapat 87,5%, persentase respon siswa menyatakan 

“Setuju” terdapat 12,5%, dan persentase respon siswa menyatakan “Kurang Setuju” 0%. 10) 

Pembelajaran dengan model Problem Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 

persentase respon siswa yang menyatakan “Sangat Setuju” terdapat 84,38%, persentase respon siswa 

menyatakan “Setuju” terdapat 12,5%, dan persentase respon siswa menyatakan “Kurang Setuju” 

terdapat 3,12%. 

 

Permasalahan yang dihadapi guru dalam penelitian tindakan kelas (PTK) ini adalah, meningkatkan 

aktivitas siswa untuk memahami konsep dasar secara teoretis.  Berbagai upaya dan konsisten guru 

yang untuk menciptakan kondisi yang kondusif serta memperhatikan faktor pendukung, seperti 
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menggunakan media, alat-alat yang diperlukan untuk pengamatan serta pengelolaan belajar yang 

nyaman, pada akhirnya membantu siswa untuk proaktif. Sehingga dengan penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL), segala kendala atau permasalahan yang dihadapi dapat 

teratasi dan dapat meningkatkan aktivitas serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

  

Adapun kendala yang ditemui selama proses pembelajaran Inkuiri pada mata pelajaran matematika 

terhadap materi yang dipelajari, diantaranya adalah sebagai berikut: 1)  Guru harus tahu gaya belajar 

siswa, karena penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) memberikan ruang 

kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Guru harus memahami karakter siswa 

dan perkembangan belajarnya, karena penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang dapat merubah tingkah laku 

siswa berkat adanya pengalaman. Sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa, karena penerapan 

model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)  harus melibatkan aktivitas siswa yang tinggi. 

Selama kriteria keberhasilan belajar, ditentukan oleh kemampuan siswa yang menguasai materi 

pelajaran, maka strategi ini akan sulit diimplementasikan. 

 

Dari berbagai kendala yang ditemui tersebut di atas, guru selalu berupaya untuk menemukan 

solusinya, sehingga temuan dari kendala tersebut teratasi dengan lancar. Pemecahan masalah/kendala 

yang dilalui dalam penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL),  ini diantaranya 

adalah, sebagai guru kita harus menerapkan cara, dengan menyeimbangkan situasi atau kondisi setiap 

siswa, dan harus cermat dalam menghadapi  kesulitan belajar siswanya. Dengan pendekatan yang 

hangat dan menyenangkan, sebagai seorang guru  dituntut untuk memberikan pendidikan yang luar 

biasa agar para siswa  mengerti dan memahami apa yang  diajarkannya dan mencerdaskan para siswa,  

agar mereka menjadi generasi penerus yang berkualitas.  

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang telah dilaksanakan terhadap siswa kelas XII 

IPS 1 SMA Pasundan1 Bandung,  pada mata pembelajaran matematika terhadap materi tentang 

statistika, dapat disimpulkan bahwa, penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

pada mata pembelajaran matematika terhadap materi tentang statistika, dapat  meningkatkan hasil 

belajar siswa secara signifikan, dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa selama proses 

pembelajaran dengan positif, dan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

pada mata pelajaran matematika terhadap materi  statistika, direspon para siswa sangat positif.  

 

Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil perolehan hasil belajar siswa yang meningkat secara 

signifikan, dan hasil pengamatan/observer terhadap aktivitas siswa dari setiap siklus.  Hasil 

pengolahan data diperoleh  nilai rata-rata pada tes awal/pretes adalah 53,43 teraktegori “Rendah” yang 

mencapai nilai KKM pada pretes hanya 2 orang siswa atau 6,25%, dan siswa yang tidak mencapai 

nilai KKM terdapat 30 orang  atau 93,75%. Perolehan nilai tertinggi pada pretes adalah 70 dan 

perolehan nilai terendah 45.  

 

Perolehan nilai rata-rata di siklus ke-1 adalah 77,34 terkategori “Baik”,  pencapaian nilai KKM di 

siklus ke-1 terdapat  17 orang siswa atau 53,13 dan siswa yang tidak mencapai nilai KKM terdapat 15 

orang  siswa atau 46,87%. Perolehan nilai tertinggi di siklus ke-1 adalah 90 dan perolehan nilai 

terendah adalah 68.  Setelah guru melakukan berbagai upaya, perolehan nilai rata-rata di siklus ke-2 

menjadi 86,46  terkategori “Sangat baik”, pencapaian nilai KKM di siklus ke-2  menjadi 31 orang 

siswa atau 96,87%, dan siswa yang tidak mencapai nilai KKM 1 orang  siswa atau 3,13%. Perolehan 
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nilai tertinggi di siklus ke-2 adalah 95 dan perolehan nilai terendah adalah 74.  Peningkatan perolehan 

nilai rata-rata dari  pretes ke siklus ke-1 adalah 23,91, peningkatan nilai rata-rata dari siklus ke-1 ke 

siklus ke-2 adalah 9,12. Peningkatan persentase pencapaian nilai KKM dari  pretes ke siklus ke-1 

adalah 46,88%, dan peningkatan persentase pencaaian nilai KKM dari siklus ke-1 ke siklus ke-2 

adalah 43,74%. 

 

Mencermati peningkatan nilai rata-rata dan persentase pencapaian nilai KKM di atas,  dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada mata  

pelajaran matematika terhadap materi statistika, dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan persentase aktivitas siswa 

setiap siklusnya yaitu pada siklus ke-1 aktivitas siswa yang terkategori “Baik” terdapat 62,82%, 

aktivitas siswa yang terkategori “Cukup” terdapat 21,25%, dan aktivitas siswa yang terkategori 

“Kurang” terdapat 15,93%. Aktivitas siklus ke-2 meningkat sangat positif, yakni aktivutas di siklus 

ke-2 siswa yang terkategori “Baik” menjadi  80%, aktivitas siswa yang terkategori “Cukup” terdapat 

15,62%, dan aktivitas siswa yang terkategori “Kurang” terdapat 4,38%. Persentase aktivitas siswa 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran matematika terhadap materi statistika. 

Penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)  yang digunakan pada mata mata 

pelajaran matematika terhadap materi tentang statistika, direspon oleh siswa sangat positif. Siswa 

yang menyatakan “Sangat Setuju”  bahwa penerapan model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) diterapkan pada mata pelaarn matematika terhadap materi statistika terdapat 85%, persentase 

siswa yang menyatakan “Setuju” terdapat 12,50%,  dan persentase siswa  yang menyatakan  “Kurang 

Setuju” terdapat 2,50%.  

 

Dari seluruh gambaran yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XII IPS 

SMA Pasundan 1 Bandung sangat signifikan, dapat meningkatkan aktivitas siswa, dan direspon oleh 

siswa kelas XII IPS 1 SMA Pasundan  1 Bandung, bahwa penerapan model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) yang digunakan pada mata pelajaran matematika terhadap materi statistika 

dinyatakan sangat positif, karena dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan dapat meningkatkan 

aktivitas siswa secara optimal.   

 

Adapun kendala yang ditemui selama proses pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada mata 

pelajaran matematika terhadap materi statistika, diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Guru harus 

tahu gaya belajar siswa, 2) guru harus memahami karakter siswa dan perkembangan belajarnya, 3) 

sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa, karena penerapan model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) harus melibatkan aktivitas siswa yang tinggi, 4) dalam mengimplementasikan 

model pembelajaran Problem Based Learning (PBL), memerlukan waktu yang panjang, dan 5) selama 

kriteria keberhasilan belajar, ditentukan oleh kemampuan siswa yang menguasai materi pelajaran, 

maka strategi ini akan sulit diimplementasikan. 

 

Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan dan temuan-temuan dari data di atas, ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan disampaikan melalui saran ini, antara lain adalah sebagai berikut: Siswa sebaiknya untuk 

selalu aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, selalu membaca dan mempelajari lembar topik 

yang diberikan serta bertanggung jawab untuk mempelajari materi pelajaran kemudian mengajarkan 

materi yang dikuasai kepada siswa lain. Saran bagi Guru. sebaiknya dalam mengajar, guru hendaknya 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7  │   No.1 │    JANUARI 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         56 

  

lebih kreatif dalam memilih dan menggunakan model pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih 

aktif dan tidak terpaku dengan hanya menggunakan model konvensional saja. Saran bagi Sekolah. 

sekolah hendaknya memberikan fasilitas pembelajaran yang memadai, serta dapat memotivasi guru-

guru untuk berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran, antara lain seperti penggunaan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL), sehingga membantu mewujudkan visi dan misi sekolah 
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ABSTRACT 

This study aims to describe alternative problem solving to improve teacher discipline in teaching attendance in 

class through the provision of rewards at SMP Negeri 34 Batam. This School Action Research was carried out 

at SMP Negeri 34 Batam in the July-December 2017 semester. The unit of analysis was all teachers, both civil 

servants and non-civil servants at SMP Negeri 34 Batam. The implementation of the action uses the cycle model 

developed by Kemmis and MC Taqqart. The variable that was observed was teaching attendance in class. The 

results of the study include: The data on teaching attendance in the class of SMP Negeri 34 Batam in the July-

September period is an average of 85.6%. While the period October-December was 94.4%. There was an 

increase of 8.8%. The average attendance of teaching teachers in class exceeds the target of success. Based on 

data analysis, from this study it can be concluded that rewarding is effective in increasing the discipline of 

teacher attendance in class in teaching and learning activities at SMP Negeri 34 Batam. 

Key Word: Award (Reward), Discipline 

 

ABSTRAK 

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan alternatif pemecahan masalah meningkatkan disiplin guru dalam 

kehadiran mengajar di kelas melalui pemberian Reward di SMP Negeri 34 Batam. Penelitian Tindakan Sekolah 

ini di laksanakan di SMP Negeri 34 Batam  pada Semester Juli-Desember 2017. Unit analisisnya semua guru 

baik PNS maupun non PNS di SMP Negeri 34 Batam. Pelaksanaan tindakan menggunakan model di siklus yang 

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

Hasil Penelitian Meliputi: Data kehadiran mengajar di kelas SMP Negeri 34 Batam pada periode Juli-September 

rata-rata sebesar 85,6%. Sedangkan periode Oktober-Desember sebesar 94,4%. Terjadi peningkatan sebesar 

8.8%. Rata-rata kehadiran guru mengajar di kelas melampaui target keberhasilan. Berdasarkan Analisis Data, 

dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian Reward efektif untuk meningkatkan disiplin 

kehadiran guru di kelas dalam kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 34 Batam.. 

Kata Kunci : Penghargaan (Reward), Disiplin 

 

 

Pendahuluan 

Berhasil tidaknya proses belajar sangat bergantung pada beberapa faktor diantaranya adalah faktor 

guru. Guru sangat memegang peranan penting dalam keberhasilan proses pembelajaran. Guru yang 

mempunyai kompetensi yang baik tentunya akan sangat mendukung keberhasilan proses 

pembelajaran. 

 

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

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

dibangun dalam rangka pembangunan nasional kita adalah “manusia Indonesia seutuhnya”, yaitu 
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manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, percaya diri disiplin, bermoral 

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

sangat dibutuhkan. 

 

Keteladanan guru dapat dilihat dari prilaku guru sehari-hari baik didalam sekolah maupun diluar 

sekolah. Selain keteladanan guru, kedisiplinan guru juga menjadi salah satu hal penting yang harus 

dimiliki oleh guru sebagai seorang pengajar dan pendidik. 

 

Kajian Teori 

Disiplin Guru 

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

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

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

dapat diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi 

(Mangkunegara, 2000 : 129). 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

semangat kepada pelaksanaan standar organisasi, ini adalah pelatihan yang mengarah pada upaya 

membenarkan dan melibatkan pengetahuan-pengetahuan sikap dan perilaku pegawai sehingga ada 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

diumumkan frekuensi pelanggaran terendah. 

 

Reward 

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

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

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

reward juga bertujuan agar seseorang menjadi giat lagi usahanya untuk memperbaiki 

ataumeningkatkan prestasi yang telah dapat dicapainya.. 
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Reward artinya hadiah, penghargaan atau imbalan. Dalam konsepmanajemen, reward merupakan 

salah satu alat untuk peningkatan motivasi parapegawai. Metode ini bisa meng-asosiasi-kan perbuatan 

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

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

agar seseorang menjadi giat lagi usahanya untuk memperbaiki ataumeningkatkan prestasi yang telah 

dapat dicapainya. 

 

Metode Penelitian 

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

dilakukan karena ditemukan permasalahan rendahnya tingkat kedisiplinan guru dalam kehadiran 

dikelas pada proses kegiatan belajar mengajar. Penelitian dilakukan di SMP N 34 Batam, dengan 

waktu Penelitian pada semester Juli- Desember 2017. 

 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kuantitatif yangbersumber dari 

data primer maupun empiris. Melalui analisa data ini, dapat diketahuiada tidaknya peningkatan 

kedisiplinan guru dalam kehadiran dikelas  

 

Analisis yang dikunakan yakni statistik diskriptif dengan formula persentase yakni : 

𝑃 =
𝐹

𝑛
 𝑋 100 %    (𝑆𝑢𝑑𝑗𝑎𝑛𝑎, 1993) 

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

 

Hasil Penelitian  

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

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

1. Perencanaan 

Penulis membuat rencana tindakan sebagaiberikut : 

(a) Merumusan masalah yang akan dicari solusinya. Dalam penelitian ini masalahyang akan 

dicari solusinya adalah masih banyaknya guru yang kurang disiplindalam kehadiran 

dikelas pada proses belajar mengajar. 

(b) Merumusan tujuan penyelesaian masalah/tujuan menghadapi tantangan/tujuanmelakukan 

inovasi/tindakan. Dalam penelitian ini penulis mengambil rencanauntuk melakukan 

tindakan memberikan Penghargaan (Reward)kepada guru-guruuntuk meningkatkan 

kedisiplinan guru dalam kehadiran dikelas padaproses belajar mengajar. 

(c) Merumusan indikator keberhasilan pemberian Penghargaan (Reward) dalam 

meningkatkan disiplin guru dalam kehadiran dikelas pada proses belajar mengajar. 

(d) Langkah-langkah yang diambil penulis dalam melakukan tindakan antaralain adalah 

melakukan sosialisasi kepada para guru mengenai penelitian yangakan dilaksanakan, serta 

menyampaikan tujuan dari penerapan tindakan yangdilakukan oleh penulis. 

(e) Mengidentifikasi warga sekolah dan atau pihak-pihak terkait lainnya yangterlibat dalam 

penyelesaian masalah/menghadapi tantangan/melakukantindakan. Penulis melakukan 

identifikasi siapa saja yang dilibatkan dalampenelitian ini. Pihak-pihak yang dilibatkan 

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

(f) Mengidentifikasi metode pengumpulan data yang akan digunakan. 

Metode pengumpulan data yang diambil oleh penulis merupakan datakualitatif melalui 

observasi, pengamatan serta wawancara kepada siswamengenai kehadiran guru dikelas 

pada kegiatan belajar mengajar. 
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(g) Penyusunan instrumen pengamatan dan evaluasi. 

Dalam pengambilan data, penulis menggunakan instrument berupa 

lembarkehadiran/absensi, skala penilaian serta angket yang disebarkan kepadasiswa, 

untuk mengetahui penilaian dari siswa mengenai tingkat kehadiranguru dikelas dalam 

proses kegiatan belajar mengajar. 

(h) Mengidenifikasi fasilitas yang diperlukan. 

Fasilitas atau alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

kertas (lembar pengamatan), alat tulis berupa balpoin, serta jam dinding yangada disetiap 

kelas, serta rekap jumlah kehadiran dari setiap guru. 

2. Pelaksanaan 

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

(a) Menyebarkan lembar pengamatan kepada setiap Ketua Kelas atau Sekretariskelas 

sebanyak 5 set, sesuai dengan banyaknya jumlah rombongan belajar  sebanyak 5 kelas 

belajar. Dalam lembarpengamatan itu, telah dibuat daftar guru yang mengajar dikelas itu 

setiap jamdan diberi kolom jam masuk kelas serta jam keluar kelas. Lembar 

pengamatandapat dilihat pada lampiran. 

(b) Berkoordinasi dengan petugas piket yang setiap hari terdiri dari 2 orangpetugas, yaitu dari 

guru yang tidak mempunyai jam mengajar pada hari itudan satu orang dari tata usaha. 

Petugas piket akan mengedarkan daftar hadirguru dikelas yang telah dibuat agar dapat 

melihat tingkat kehadiran gurudisetiap kelas dan disetiap pergantian jam pelajaran.. 

(c) Setelah selesai jam pelajaran, dilakukan rekapitulasi dari hasil pengamatan,baik dari guru 

piket , dari siswa maupun dari penulis. 

(d) Kegiatan tersebut dilakukan terus setiap hari kepada setiap guru selama satuminggu (satu 

siklus). 

3. Pengamatan dan Evaluasi 

Pengamatan atau observasi dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan 

lembarobservasi selama satu minggu (satu siklus),  

Pengamatan oleh peneliti meliputi : 

(a) Kehadiran guru dikelas 

(b) Tingkat keterlambatan guru masuk kelas 

(c) Waktu meninggalkan kelas setelah selesai pelajaran 

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

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Persentase Tingkat Kehadiran Guru di SMP Negeri 34 Batam 

Bulan Juli- September 2017 

SIKLUS I 

Bulan Rata-rata 

Juli 2017 Agustus 2017 September 2017 

85,6% 

86, 5% 81,1% 89,2% 

Tabel. Hasil pengolahan data primer 2017 

 

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

kehadiran guru pada bulan Juli 2017 sebanyak 86,5 %, bulan Agustus 81,1 % dan bulan September 

89,2%. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada grafik dibawah ini : 
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Gambar: Grafik Kehadiran Guru Siklus I 

 

 

2. Refleksi 

Setelah selesai satu siklus maka diadakan refleksi mengenai kelemahan atau kekurangan dari 

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

menentukan tindakan perbaikan pada siklus berikutnya. Dari hasil refleksi dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwa perlu penerapan Reward yang lebih baik lagi daripada siklus pertama. 

 

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

Pengamatan dan Evaluasi, dan (4) Refleksi. 

1. Perencanaan 

Peneliti merencanakan untuk mengumumkan hasil observasi mengenai tingkat keterlambatan guru 

masuk kelas dalam proses belajar mengajar, pada kegiatanupacara bendera hari Senin. Hal ini terlebih 

dahulu disosialisasikan kepada semuaguru pada saat refleksi siklus pertama. 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian tindakan sekolah pada siklus yang kedua ini dilaksanakanmelalui beberapa 

kegiatan, antara lain : 

(a) Menyebarkan lembar pengamatan kepada setiap Ketua Kelas atau Sekretaris kelas 

sebanyak 5 set, sesuai dengan banyaknya jumlah siswa SMP Negeri 34 Batam sebanyak 5 

kelas belajar.  

(b) Berkoordinasi dengan petugas piket yang setiap hari terdiri dari 2 orangpetugas, yaitu dari 

guru yang tidak mempunyai jam mengajar pada hari itudan satu orang dari tata usaha. 

Petugas piket akan mengedarkan daftar hadirguru dikelas yang telah dibuat agar dapat 

melihat tingkat kehadiran gurudisetiap kelas dan disetiap pergantian jam pelajaran.. 

(c) Setelah selesai jam pelajaran, dilakukan rekapitulasi dari hasil pengamatan,baik dari guru 

piket, dari siswa maupun dari penulis. 

3. Pengamatan dan Evaluasi 

Pengamatan atau observasi dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan lembarobservasi selama satu 

minggu (satu siklus), untuk semua guru yang berjumlah 37 orang. Selama pengamatan peneliti 

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

(a) Kehadiran guru dikelas 

(b) Tingkat keterlambatan guru masuk kelas 

(c) Waktu meninggalkan kelas setelah selesai pelajaran 

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

pada siklus kedua dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Persentase Tingkat Kehadiran Guru SMP Negeri 34 Batam 

Bulan Oktober – Desember 2017 

SIKLUS II 

Bulan Rata-rata 

Oktober 2017 November 2017 Desember 2017 
94,4% 

94,6% 91,9% 97,3% 

 Tabel: Grafik Kehadiran Guru Siklus II 

 

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

kehadiran guru bulan Oktober 2017 sebanyak 94,6%, bulan November 2017 sebanyak 91,9% dan 

bulan Desember sebanyak 97,3%. Data kehadiran  tersebut di buat dalam Grafik Batang di bawah ini : 

 
Gambar . Grafik Kehadiran Guru Siklus II 

 

Dari hasil observasi pada siklus pertama dan siklus kedua dapat dilihat ada kenaikan kehadiran  guru  

pada kegiatan belajar mengajar,atau terdapat peningkatan kehadiran guru di SMP Negeri 34 Batam. 

4. Refleksi 

Dari hasil observasi dan data yang diperoleh, peneliti mengambil kesimpulan bahwa tindakan yang 

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

meningkat sebesar 10,8%. Dimana rata-rata kehadiran guru mengajar di kelas di atas 85% atau 

melampaui target keberhasilan. 

 

Pembahasan 

Penelitian yang dilakukan pada semester Juli-Desember 2017 didapatkan bahwa pada siklus 1 yang 

dilaksanakan pada bulan Juli, Agustus dan September tingkat kedisiplinan guru dalam kehadiran 

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

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

Reward atau penghargaan merupakan salah satu alat untuk peningkatan motivasi parapegawai. 

Metode ini bisa meng-asosiasi-kan perbuatan dan kelakuan seseorangdengan perasaan bahagia, 

senang, dan biasanya akan membuat mereka melakukansuatu perbuatan yang baik secara berulang-
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ulang. Selain motivasi, reward juga bertujuan agar seseorang menjadi giat lagi usahanya untuk 

memperbaiki ataumeningkatkan prestasi yang telah dapat dicapainya. setelah dilakukan selama 3 

bulan yakni, bulan Oktober, November, Desember tingkat kedisiplinan guru meningkat 

 

Kesimpulan 

Data kehadiran mengajar di kelas SMP Negeri 34 Batam pada periode Juli-September rata-rata 

sebesar 85,6%. Sedangkan periode Oktober-Desember sebesar 94,4%. Terjadi peningkatan sebesar 

8.8%. Rata-rata kehadiran guru mengajar di kelas melampaui target keberhasilan. Berdasarkan 

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

meningkatkan disiplin kehadiran guru di kelas dalam kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 34 

Batam. 

 

Saran 

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

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

Kepada Kepala Sekolah disarakan melakukan Penerapan PemberianReward  untuk meningkatkan 

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

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

pelayanan minimal kepada peserta didik di sekolah. 
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INCREASING SCIENCE LEARNING ACTIVITIES AND OUTCOMES 

THROUGH THE APPLICATION OF THE DISCOVERY LEARNING 

MODEL USING VIDEO MEDIA ON STUDENTS IN CLASS V OF  

SD NEGERI BINUANG ACADEMIC YEAR 2020/2021 

 

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR IPA MELALUI 

PENERAPAN MODEL DISCOVERY LEARNING MENGGUNAKAN 

MEDIA VIDEO PADA SISWA KELAS V SD NEGERI BINUANG 

TAHUN PELAJARAN 2020/2021 
 

Rosmiyati Esterfien Umbase 

SD Negeri Binuang Provinsi Sulawesi Utara 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this research is to find out how much student understanding of the various types of muscle learning 

material in humans increases, improves student learning outcomes and can foster a critical attitude towards 

performance results. The research was conducted through a cycled assessment process consisting of 4 stages 

(planning, implementing, observing, and reflecting) in 3 cycles of learning improvement. The results of the 

research are quite good with an increase in the completeness of activities and learning outcomes for each cycle. 

The results of the preliminary study observation of 17 students who had met the learning completeness 

requirements were 5 students or 29.41% and 12 students who had not completed the study or 70.59% with an 

average value of 65.88 with 47% learning activeness, namely 8 students, in Cycle I the increase in student 

learning activities had reached 58%, namely 10 students, 10 students or 58% of completeness learning, and 7 

students or 42% who had not completed the study with an average value of 75.28. Completeness of student 

learning outcomes in cycle II reached 14 students (82.35%), and students who had not completed were 3 

students or 17.65% with an average score of 83.53 with 76.47% learning activeness, namely 13 students. Cycle 

III achieved 17 students (100%) completeness with an average score of 87.94. with learning, activity is also 

100%. So it can be concluded that the application of the discovery learning model using video media can 

increase motivation and science learning outcomes in class V SD N Binuang in the 2020/2021 academic year. 

Key Word: Discovery Learning; Learning Outcomes; Natural Sciences; Video Media 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan pemahaman siswa terhadap berbagai jenis 

materi pembelajaran otot pada manusia, meningkatkan hasil belajar siswa dan dapat menumbuhkan sikap kritis 

terhadap hasil kinerja. Penelitian ini dilakukan melalui proses penilaian bersiklus yang terdiri dari 4 tahap 

(perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi) dalam 3 siklus peningkatan pembelajaran. Hasil penelitian 

cukup baik dengan adanya peningkatan ketuntasan kegiatan dan hasil belajar setiap siklusnya. Hasil observasi 

studi pendahuluan 17 siswa yang sudah memenuhi syarat ketuntasan belajar sebanyak 5 siswa atau 29,41% dan 

12 siswa yang belum tuntas atau 70,59% dengan nilai rata-rata 65,88 dengan keaktifan belajar 47% yaitu 8 

siswa , pada Siklus I peningkatan aktivitas belajar siswa sudah mencapai 58% yaitu 10 siswa, 10 siswa atau 58% 

ketuntasan belajar, dan 7 siswa atau 42% yang belum tuntas belajar dengan nilai rata-rata 75,28. Ketuntasan 

hasil belajar siswa pada siklus II mencapai 14 siswa (82,35%), dan siswa yang belum tuntas sebanyak 3 siswa 

atau 17,65% dengan nilai rata-rata 83,53 dengan keaktifan belajar 76,47% yaitu 13 siswa. Siklus III mencapai 

ketuntasan 17 siswa (100%) dengan nilai rata-rata 87,94. dengan belajar, aktivitas juga 100%. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model discovery learning menggunakan media video dapat meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri Binuang  Tahun Pelajaran 2020/2021 

Kata Kunci: Pembelajaran Penemuan; Hasil Pembelajaran; Ilmu Pengetahuan Alam; Media Video 
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Pendahuluan 

Aneka ragam perubahan telah merasuk hampir diseluruh kehidupan manusia sebagai bangsa, 

kelompok maupun masyarakat dan individu. Untuk dapat bertahan dalam suasana kehidupan yang 

selalu berubah, suatu persepsi baru akan senantiasa diperlukan oleh manusia. Persepsi baru tersebut 

hanya dapat ditimbulkan lewat upaya mengembangkan sains dan teknologi, mempersiapkan 

pengalaman belajar dengan mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju (Oktaviani, 

Mawardi, & Astuti, 2018). Untuk menumbuhkan persepsi baru tersebut diantaranya melalui jalur 

pendidikan. Kecenderungan pembelajaran yang kurang menarik ini merupakan hal wajar yang dialami 

oleh guru yang tidak memahami kebutuhan dari siswa tersebut baik dalam karakteristik, maupun 

dalam pengembangan ilmu. Mata pelajaran praktek batu, khususnya pada pokok bahasan pasangan 

tembok ikatan setengah bata, dengan media konvensional lebih cenderung membosankan, kurang 

interaktif dan komunikatif dalam mentransfer pengetahuan akibatnya menurunkan motivasi belajar 

peserta didik dalam proses pembelajaran. 

 

Dalam pembelajaraan IPA di kelas V SD Negeri Binuang  dengan materi ajar “Macam- macam otot 

pada manusia”, banyak siswa yang belum memahami definisi macam-macam otot pada manusia. 

Sehingga berdampak pada prestasi belajar siswa yang rendah. Hal ini terbukti dengan hasil ulangan 

harian diperoleh siswa yaitu di bawah KKM. Dari 17 siswa yang tuntas belajar hanya 3 siswa artinya 

yang telah menguasai materi ajar sekitar 17%. Dengan keaktifan siswa Menyadari adanya kekurangan 

dalam proses pembelajaran peneliti sangat perlu melakukan upaya perbaikan pembelajaran melalui 

Penelitian Tindakan Kelas (Susilowati, 2018). Dalam upaya meningkatkan pemahaman siswa tentang 

macam-macam otot pada manusia perlu diadakan perbaikan pembelajaran dengan menggunakan 

model dicovery learning dengan menggunakan media video (Ekayani, 2017; Farista & Ali, 2018). 

Berdasarkan hal tersebut video pembelajaran dalakelas dikembangkan atas dasar asumsi bahwa proses 

komunikasi di dalam pembelajaran akan lebih menarik minat siswa dan memberikan kemudahan 

untuk memahami materi karena penyajiannya yang interaktif, sehingga semua materi pelajaran dapat 

disampaikan sesuai dengan tuntutan silabus dan alokasi waktu yang diberikan jika memanfaatkan 

berbagai media sebagai sarana penunjang kegiatan pembelajaraan. Sementara itu, dalam era 

globalisasi dunia persaingan semakin tampak dan tajam. 

 

Pemanfaatan teknologi multimedia yang dikhususkan pada teknologi multimedia sangat 

mempengaruhi kinerja dalam usaha mencapai sebuah tujuan (Nurrita, 2018). Multimedia merupakan 

sarana media informasi yang tediri dari beberapa elemen yaitu teks, video, gambar diam (still image), 

dan audio. Video merupakan salah satu aplikasi multimedia yang menonjolkan kreasi baru dalam 

mengungkapkan ide dan gagasan. Berdasarkan latar belakang Permasalahan tersebut di atas, 

menimbulkan keinginan peneliti untuk meneliti pengaruh tentang pemanfaatan video pembelajaran 

sebagai sumber belajar bagi siswa kelas V di SD Negeri Binuang  pada mata pelajaraan IPA. 

 

Metode 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang merupakan 

suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan 

terjadi dalam sebuah kelas. Sifat PTK yang dilakukan adalah kolaboratif partisipatoris, yakni 

kerjasama antara peneliti dengan praktisi dilapangan. Pada intinya PTK merupakan suatu penelitian 

yang akar permasalahannya muncul di kelas dan dirasakan langsung oleh guru yang bersangkutan 

sehingga sulit dibenarkan jika ada anggapan bahwa permasalahan dalam tindakan kelas diperoleh dari 

persepsi atau lamunan seorang peneliti (Arikunto, 2006). Dengan demikian penelitian tindakan kelas 

(Classroom Action Research) terkait dengan persoalan praktik pembelajaran sehari-hari yang dihadapi 

oleh guru. 
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Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan dari guru yang dilakukan kan oleh siswa. 

Subjek penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri Binuang Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung 

tahun pelajaran 2020/2021. Penelitian tindakan kelas akan dilaksanakan menggunakan model 

discovery learning. PTK dilaksanakan dengan empat tahap untuk setiap siklusnya yaitu tahap 

perencanaan tindakan (planning), tahap pelaksanaan tindakan (action), tahap pengamatan atau 

observasi (observation), dan tahap refleksi (reflection) (Kunandar, 2011). 

 

Hasil dan Pembahasan 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD Negeri Binuang Kecamatan Lembeh Utara 

Kota Bitung. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan untuk menentukan bagaimana cara meningkatkan 

keaktifan melalui penerapan model descovery menggunakan video pembelajaran sebagai sumber 

belajar bagi siswa kelas V SD Negeri 1 Kaliori pada mata pelajaraan IPA. 

 

Deskripsi Tahap Studi Awal 

Sekolah yang menjadi tempat penelitian adalah SD Negeri Binuang kelas V dengan jumlah 17 siswa 

(laki-laki dan perempuan). Penelitian tindakan kelas diawali dengan melakukan dialog awal. Dialog 

awal dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 November 2020.  Peneliti mengadakan dialog awal 

dengan guru PAI dan Olahraga untuk mengetahui kondisi awal siswa kelas V SD Negeri Binuang 

dalam proses pembelajaran di kelas. Setelah dialog awal, peneliti melakukan observasi awal dengan 

tujuan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada siswa maupun guru dalam proses 

pembelajaran IPA serta untuk menentukan fokus penelitian atau indikator yang akan dicapai dari 

tanggung jawab belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Dialog awal juga menghasilkan kesepakatan 

antara peneliti dengan guru kelas V bahwa untuk mengatasi masalah-masalah dalam upaya 

peningkatan keaktifan dan hasil belajar IPA, alternatif pembelajaran yang dilakukan adalah dengan 

menerapkan strategi pembelajaran Discovery Learning dengan mengunakan media video. Strategi 

pembelajaran Discovery Learning merupakan model strategi pembelajaran yang menitikberatkan pada 

pemberian masalah yang terbimbing dalam pembelajaran IPA. Masalah yang disajikan dalam model 

pembelajaran Discovery Learning ini adalah masalah yang sesuai materi pembelajaran yang sedang 

dipelajari di kelas V pada saat penelitian berlangsung. Guru kelas V SD Negeri Binuang kurang 

memberikan inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran daring sehingga siswa merasa bosan dan tidak 

memperhatikan saat pembelajaran IPA berlangsung. Guru masih menggunakan metode ceramah saat 

pembelajaran daring walaupun sesekali menggunakan strategi Discovery Learning. Guru kurang 

menguasai strategi pembelajaran yang harus diterapkan siswa pada saat pembelajaran IPA, karena 

dalam menyiapkannya perlu waktu dan pemikiran yang khusus. 

 

Penggunaan strategi Discovery Learning belum diterapkan guru dengan maksimal. Didapat 

permasalahan yang perlu diatasi dalam penelitian ini yaitu rendahnya keaktifan siswa dan hasil belajar 

mata pelajaraan IPA siswa. Rendahnya tingkat tanggung jawab belajar IPA. dapat dilihat dari 

indikator sebagai berikut: 1.Melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh, 2. 

Menepati janji, dan 3. Mau menerima akibat dari perbuatannya. Kurangnya rasa tanggung jawab 

siswa terhadap pembelajaran disebabkan oleh berbagai masalah yang bersumber dari siswa, guru, 

alat/media pembelajaran dan lingkungan di sekolahnya. Faktor-faktor kesulitan belajar siswa antara 

lain: a. faktor anak didik meliputi: 1) IQ yang kurang baik, 2) aktifitas belajar yang kurang, 3) tidak 

ada motivasi dalam belajar. b. faktor sekolah meliputi: 1) guru yang tidak berkualitas, 2) penggunaan 

media pembelajaraan yangkurang menarik, 3) Model pembelajaraan yang kurang cocok diterapakan 

pada siswa tertentu , 4) Perpustakaan belum lengkap. c. faktor keluarga meliputi: 1) orang tua yang 

kurang atau tidak memperhatikan pendidikan anaknya, 2) suasana rumah yang ramai atau gaduh tidak 
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mungkin membuat anak akan dapat belajar dengan baik. Faktor kesulitan belajar siswa juga 

berdampak pada hasil belajar siswa dan rasa tanggung jawab yang dimiliki siswa. 

 

Sebelum melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) peneliti mengadakan tes formatif kepada 

semua siswa di kelas V SD Negeri Binuang pada pelajaran IPA materi “macam-macam otot pada 

manusia”. Berdasarkan hasil analisis tes formatif kondisi awal, diperoleh data bahwa nilai tertinggi 

95, nilai terendah 40, dan nilai rata-rata 65,88. Dari 17 siswa baru sejumlah 5 siswa yang tuntas 

belajar atau sekitar 29,41% sedangkan siswa yang belum tuntas adalah 12 siswa atau 70,59%.  

 

Dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini selain untuk meningktkan hasil belajar juga untuk 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Untuk itu peneliti telah mendapatkan data awal 

tentang keaktifan siswa melalui pengamatan. Dari 17 siswa baru sejumlah 8 siswa yangaktif atau 

sekitar 47% sedangkan siswa yang belum aktif adalah 9 siswa atau 53%.  

 

Perencanaan pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada siklus I mengacupada hasil observasi pra 

siklus yang dilaksanakan pada pembelajaran IPA terhadap materi pembelajaraan “macam-macam otot 

pada manusia”. Dari hasil observasi awal, permasalahan yang ditemui adalah sebagai berikut: 1) siswa 

kurang menguasai materi yang diajarkan guru, 2) keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran IPA rendah, dan 3) penggunaan pendekatan pembelajaran masih terpusat pada guru. 

Dari permasalahan yang ada, maka diputuskan untuk melakukan perbaikan pembelajaran untuk 

meningkatkan keaktifan mata pelajaran IPA materi pembelajaraan “macam- macam otot pada 

manusia” melalui model descovery pemanfaatan video pembelajaran sebagai sumber belajar bagi 

siswa kelas V pada mata pelajaraan IPAbagi siswa kelas V SD Negeri Binuang Tahun Pelajaran 

2020/2021. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan perbaikan pembelajaraan, maka disusun perencanaan 

sebagai berikut: menyusun RPP dengan memperhatikan kelebihan dan kelemahan siswa, menyiapkan 

mediapembelajaran, menyiapkan lembar observasi, menentukan pelaksanaan observasi, dan 

menyiapkan alat evaluasi. 

 

Pelaksanan tindakan siklus I pertemuan I dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 

pukul 07.00-09.00 WIB. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan di kelas V SD Negeri 1 Binuang. Guru 

bertindak sebagai pemberi tindakan dan dibantu oleh peneliti, sedangkan siswa kelas V SD Negeri 

Binuang sebanyak 17 siswa (7 laki-laki dan 10 perempuan) yang menerima tindakan. Peneliti 

mengamati jalannya pelaksanaan pada siklus I dengan menggunakan lembar observasi yang sudah 

disepakati bersama dengan guru kelas. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan proses refleksi, evaluasi, 

dan revisi. Peneliti mencatat hasil dari pengamatan yang selanjutnya digunakan sebagai bahan 

refleksi, dengan berpedoman lembar observasi dan catatan lapangan. 

 

Pada pelaksanaan pembelajaran siklus I dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran 

Discovery Learning (DL) pada materi IPA. Pelaksanaan tindakan kelas siklus I ini dilaksakan pada 

tanggal 16 November 2020 hasil observasi aktifitas guru diperoleh hasil rata- rata skor hasil belajar 

pada siklus I. Siklus I dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 pada pukul 08.00-

08.20 WIB dengan menerapkan strategi Discovery Learning dengan menggunakan media video. 

Secara umum kegiatan pembelajaran daring pada siklus I belum berjalan secara maksimal seperti 

yang diinginkan guru dan peneliti. Siswa masih kesulitan dalam memahami masalah. Siswa juga 

masih kurang dalam belajar dengan sungguh-sungguh. Sehingga dalam proses diskusi dalam 

kelompoknya siswa belum maksimal dalam menyelesaikan Lembar Kerja Peserta Dididk (LKPD) 

yang diberikan oleh guru melalui link yang dibagikan melalui WAG. Hal ini dikarenakan siswa belum 

terbiasa dengan penerapan strategi Discovery Learning dalam pembelajaran daring. Apalagi ini adalah 
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pengalaman yang baru baik guru atau siswa. Terdapat banyak kendala yang dihadapi dari 

pembelajaraan daring. Adapun beberapa penyebab kurang maksimalnya hasil belajar klasikal siswa 

pada siklus I dengan menerapkan model pembelajaran Discovery Learning (DL) menggunakan media 

video adalah: 1) Penerapan model pembelajaran Discovery Learning (DL) menggunakan media video 

pada proses pembelajaran adalah hal baru bagi siswa sehingga siswa belum terbiasa karena terbiasa 

dengan metode ceramah, 2) Dalam berdiskusi masih banyak siswa yang tidak ikut berpartisipasi dan 

hanya didominasi oleh siswa tertentusaja sehingga kondisi kelas tidak kondusif, dan 3) Saat 

menyelesaikan soal tes yang diberikan oleh guru masih banyak siswa yang tidak bisa menyelesaikan 

tepat waktu sehingga soal tes yang diberikan tidak dapat diselesaikan. 

 

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan pada siklus I, tanggung jawab belajar sudah 

mengalami peningkatan. Siswa yang mampu melaksanakan dan menyelesaikan tugas belajar dengan 

tuntas sebanyak 5 siswa (29,41%) meningkat menjadi 9 siswa (52,94%), sedangkan siswa yang tidak 

tuntas belajarnya 12 siswa (70,58%) mengalami penurunan 8 (47,05%). Rekapitulasi nilai evaluasi 

pembelajaraan IPA terhadap konsep Macam-macam otot pada manusia pada studi awal dan siklus I, 

sebagai berikut: Pada studi awal, siswa yang tuntas belajar sebanyak 5 siswa dari 17 siswa (29,41), 

siswa yang belum tuntas belajar sebanyak 12 siswa dari 17 siswa (70,58%) dengan nilai rata-rata 

65,88. Pada siklus I, siswa yang tuntas belajar sebanyak 9 siswa dari 17 siswa (52.94), siswa yang 

belum tuntas belajar sebanyak 8 siswa dari17 siswa (47,05%) dengan nilai rata-rata 72,29. Hasil yang 

diperoleh sebagian besar siswa menunjukkan keaktifan yang lebih baik dibandingkan dengan 

keaktifan siswa pada saat observasi awal sebelum tindakan. Hal ini menunjukkan bahwa keaktifan 

siswa kelas V meningkat. Berdasarkan hasil observasi terhadap keaktifan siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran IPA melalui penggunaan model Discovery Learning dengan menggunakan 

media video pada siklus I, adalah sebagai berikut: Proses pembelajaran IPA konsep macam-macam 

otot sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudahdirancang. Namun,pada siklus 

I masih banyak siswa yang masih belum menyelaikan hasil belajarnya hingga mencapai KKM yang 

diharapkan karena masih tergantung pada teman yang pandai dalam kelompoknya. Pembelajaran IPA 

melalui melalui penggunaan model Discovery Learning dengan menggunakan media video sudah 

dilaksanakan dengan baik dan sistematis. Hasil observasi keaktifan siswa meningkat dibandingkan 

dengan keaktifan sebelum menggunakan melaluipenggunaan model Discovery Learning dengan 

menggunakan media video. Sebagian besar anggota kelompok sudah tampak aktif, namun masih 

terdapat 2 kelompok yang terlihat pasif (kurang menunjukkan partisipasi) dalam kegiatan 

pembelajaran. Proses pembelajaran lebih interaktif antara guru dengan siswa. Terlihat dari data aspek 

aktifitas siswa meningkat dibanding sebelum menerapkan model Discovery Learning dengan 

menggunakan media video. 

 

Hasil yang diperoleh sebagian besar siswa menunjukkan keaktifan yang lebih baik dibandingkan 

dengan keaktifan sebelum pemberian tindakan melalui pendekatan keterampilan proses. Penemuan 

masalah dalam tindakan yaitu permasalahan yang berasal dari guru dan siswa. Permasalahan yang 

dihadapi siswa yaitu masih rendahnya kemampuan siswa untuk bekerjasama dengan kelompoknya 

secara adil dan tidak tergantung dengan teman yang pintar dalam menyelesaikan tugas yang diberikan 

guru juga siswa yang cenderung mendominasi diskusi karena merasa paling tahu. Sebagian besar 

siswa juga masih bertanya tentang langkah yang terdapat dalam LKS. Adapun permasalahan yang 

muncul dari guru adalah kesulitan mengkondisikan siswa pada pembelajaran yang lebih efektif. 

 

Dalam pelaksanaan siklus I, sudah menunjukan adanya peningkatan ketuntasan belajar. Hal ini 

menunjukan penggunaan model Discovery Learning dengan menggunakan media video yang 

dilakukan peneliti membuahkan hasil yang cukup baik. Dari analisis dan refleksi pada siklus I 
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ternyata tingkat ketuntasan belum sampai pada kriteria yang ditetapkan. Hanya 9 siswa dari 17 siswa 

yang mencapai ketuntasan belajar. Dari hasil diskusi dengan observer, diketahui gejala yang paling 

umum terjadi pada siswa yang belum tuntas adalah karena mereka kesulitan memahami konsep otot 

pada manusia juga karena terkendala kekuatan sinyal yang kurang lancar sehingga ketercapaian 

materi pembelajaraan terganggu. Sehimgga bisa menyebabkan hasil belajar siswa menurun. Untuk 

mengatasi kelemahan perbaikan pembelajaraan siklus I,maka pada siklus II peneliti akan melakukan 

perbaikan dengan membuat media video yang lebih menarik, serta kekuatan sinyal yang akan peneliti 

pikirkan solusi terbaik untuk menunjang pembelajaraan daring yang lebih baik dan tersampaikan 

semua tujuan pembelajaraannya. Sehingga pada siklus II ini, peneliti berharap akan memaksimalkan 

supaya hasil belajar meningkat dan semua siswa tuntas dalam belajar. 

 

Seperti pada siklus pertama, siklus kedua ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 

refleksi. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut: Perencanaan pada siklus II berdasarkan 

replaning siklus I yaitu :  1) Guru memberikan semangat dan motivasi kepada siswa dalam belajar. 2) 

Guru memberikan motivasi dan pujian bagi anak yang telah mencapai ketuntasan dalam belajar. 3) 

Memberikan motivasi kepada siswa agar lebih aktif dalam proses pembelajaraan. 4) Membimbing dan 

memotivasi siswa yang nilainya masih di bawah KKM. 5) Memberi pengakuan dan penghargaan 

(reward ) . 6) Membuat perangkat metode pembelajaraan daring yang lebih baik lagi. 

 

Pelaksanaan 

1) Suasana pembelajaraan daring sudah terlihat kepada model discovery learning. Siswa kelihatan 

antusias mengikuti proses pembelajaraan daring yang disampaikan guru. 2) Hampir semua siswa 

merasa termotivasi dan aktif dalam pembelajaran daring. Seolah- olah mereka menemukan hal baru 

dalam proses KBM selama ini yang tatap muka langsung. 3) Sebagian besar siswa telah mengerti dan 

paham macam-macam otot pada manusia dengan baik dan benar. 4) Suasana pembelajaraan daring 

yang efektif dan menyenangkan sudah lebih tercipta hal ini dapat dilihat dari partisipasi siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaraan daring dengan interaksi aktif antara guru dan siswa yang terlihat guru 

memberikan pertanyaan atau umpan balik sehingga pembelajaraan daring dapat terlihat aktif. 5) Guru 

mengadakan tes melalui LKPD dan evaluasi yang masing-masing link dibagikan melalui WAG kelas 

guna mengetahui sejauh mana keterampilan dan pemahaman siswa dalam materi yang diajarkan. 

 

Observasi 

Hasil observasi skor hasil belajar siswa dalam proses belajar mengajar tentang macam- macam otot 

pada manusia. Terlihat jelas nilai rata-rata hasil belajar terjadi peningkatan yang signifikan dari studi 

awal ke siklus I kemudian ke siklus II. Dari ketuntasaan hasil belajar siswa dapat dilihat  

 

Terlihat dengan jelas terjadi penurunan terhadap siswa yang belum tuntas belajar dari studi awal ke 

siklus I kemudian kesiklus II. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 

model discovery learning dengan menggunakan media video dapat meningkatkan keaktifan dan hasil 

belajar siswa kelas 5  SD Negeri Binuang  pada pelajaraan IPA. Diperoleh keterangan sebagai berikut: 

Pada studi awal, siswa yang tuntas belajar sebanyak 5 siswa dari 17 siswa (29,41) dengan nilai rata-

rata 65,88; Pada siklus I, siswa yang tuntas belajar sebanyak 9 siswa dari 17 siswa ( 52.94) dengan 

ni;ai rata-rata 72,29; Pada siklus II, siswa yang tuntas belajar sebanyak 14 siswa dari 17 siswa ( 82,35 

% ) dengan nilai rata-rata 83, 53. 

 

Hasil yang diperoleh sebagian besar siswa menunjukkan keaktifan yang lebih baik dibandingkan 

dengan keaktifan siswa pada saat pelaksaaan kegiatan pembelajaran IPA pada siklus kedua. Hal ini 

menunjukkan bahwa keaktifan siswa kelas V SD Negeri Binuang meningkat dan mampu memperoleh 
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nilai persentase keaktifan yang ditargetkan dalam mengikuti pembelajaran IPA. Berdasarkan hasil 

observasi terhadap keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran IPA melalui penerapan 

model discovery learning dengan menggunakan media video pada siklus II, adalah sebagai berikut: 

proses pembelajaran IPA konsep macam-macam otot pada manusia sudah sesuai dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang sudah dirancang. Siswa tampak sudah mampu melakukan kegiatan 

pembelajaran dengan baik, menunjukkan keaktifan dan berusaha untuk menyelesaikan semua tugas 

yang diberikan oleh guru. Pembelajaran IPA melalui penerapan model discovery learning dengan 

menggunakan media video sudah dilaksanakan dengan baik dan sistematis. Hasil observasi keaktifan 

siswa meningkat dibandingkan dengan keaktifan sebelum menerapkan model discovery learning 

dengan menggunakan media video. Sebagian besar anggota kelompok sudah tampak aktif, anggota 

kelompok yang semula (pada siklus I) belum mampu berpartisipasi secara aktif sudah terbiasa dengan 

model discovery learning dengan menggunakan media video sehingga tampak menunjukkan 

keaktifannya. Proses pembelajaran lebih interaktif antara guru dengan siswa. Terlihat dari data aspek 

aktifitas siswa meningkat dibanding sebelum menerapkan model discovery learning dengan 

menggunakan media video. Siswa juga sudah tidak tampak canggung untuk bertanya ataupun 

menggukakan pendapatnya. 

 

Hasil yang diperoleh sebagian besar siswa menunjukkan keaktifan yang lebih baik dibandingkan 

dengan keaktifan pada siklus I. Penemuan masalah dalam tindakan yaitu permasalahan yang berasal 

dari guru dan siswa, sudah dapat diantisipasi. Adapun permasalahan yang muncul dari siswa berasal 

dari siswa yang partisipasinya rendah dikarenakan memang anak tersebut pendiam dan lamban. Hasil 

yang diperoleh sebagian besar siswa menunjukkan kemampuan akhir yang lebih baik dibandingkan 

dengan kemampuan pada siklus II dengan ditunjukkan hasil observasi terhadap keaktifan siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran melalui penerapan model discovery learning dengan menggunakan 

media video. Untuk hasil observasi aktivitas siswa yang diperoleh termasuk dalam kategori baik. Pada 

siklus II hasil belajar siswa ternyata diperoleh belum mencapai ketuntasan karena masih 3 siswa yang 

belum mengalami ketuntasan belajarnya, sehingga perlu adanya perbaikan. 

 

Penutup 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran IPA dengan menerapkan model pembelajaran Discovery Learning (DL) menggunakan 

media video,sesuai langkah-langkah yaitu yang dimulai dengan stimulasi, identifikasi masalah, 

pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, menarik kesimpulan dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa kelas V SD Negeri Binuang Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung . Hal ini 

ditandai dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa pada saat studi awal, siswa yang telah tuntas 

belajar baru mencapai29,41%dengannilairata-rata siswa 65,88. Kemudian pada siklus I, dilakukan 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran Discovery Learning (DL) menggunakan 

media video, nilai rata-rata kelas mata pelajaran IPAmeningkat hinga mencapai 75,29 dan siswa yang 

tuntas belajar mencapai 52.94%. Karena belum memenuhi kriteria keberhasilan maka diadakan siklus 

II. Pada siklus II hasil belajar siswa yang tuntas belajar mengalami peningkatan 29,41 % dari siklus I 

yang hanya mencapai 52,94 % disiklus II siswa yang tuntas belajar menjadi 82,35 % dari seluruh 

siswa dengan nilai rata-rata 83,53. Ternyata belum memenuhi kriteria keberhasilan, maka diadakan 

siklus III. Pada siklus III hasil belajar siswa yang tuntas belajar mengalami peningkatan hingga 17,5 

% dari siklus II yang hanya mencapai 82,35%, disiklus III siswa yang tuntas belajar menjadi 100% 

dari seluruh siswa dengan nilai rata-rata 87,94. Sehingga pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran Discovery Learning (DL) menggunakan media video telah memenuhi kriteria 

ketuntasan belajar di kelas V SD Negeri Binuang Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung  pada mata 

pelajaran IPA konsep macam-macam otot pada manusia. 
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ABSTRACT 

The purpose of this classroom action research is to get an idea of whether the application of the jigsaw type 

cooperative learning model can improve mathematics learning outcomes in sixth grade students of SD Negeri 

Tababo. From the results of the research and discussion, the following conclusions can be drawn: Learning 

using the Jigsaw type cooperative learning model can improve mathematics learning outcomes in class VI 

students of SD Negeri 2 Amurang. The data supporting the conclusion of this classroom action research are as 

follows. Judging from the average of three meetings in each cycle, it showed an increase in students. The first 

cycle, the first meeting was 60.60%. The second meeting was 65.50%, the third meeting was 68.10%. The 

second cycle, the first meeting was 78.10%., the second meeting was 82.30% and the third meeting was 85.20%. 

The average student absorption for three meetings of each cycle showed an increase in students. The first cycle, 

the first meeting was 73.70%. The second meeting was 72.55%, the third meeting was 74.7510% with an 

average of 73.61%. The second cycle, the first meeting was 80.5%, the second meeting was 89.0% and the third 

meeting was 91.0% with an average of 88.89% by looking at the results already classified as good. 

Key Word: Learning Outcomes, Jigsaw 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk  mendapatkan  gambaran apakah penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas VI SD 

Negeri Tababo. Hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar Matematika 

pada siswa kelas VI SD Negeri 2 Amurang. Data pendukung kesimpulan penelitian tindakan kelas ini adalah 

sebagai berikut. Dilihat dari rata-rata tiga kali pertemuan masing-masing siklus menunjukan adanya peningkatan 

siswa .Siklus pertama, pertemuan pertama 60,60%.pertemuan kedua 65,50%,pertemuan ketiga 68,10%.Siklus 

kedua,pertemuan pertama 78,10%, pertemuan kedua 82,30% dan pertemuan ketiga 85,20% Rata-rata daya serap 

siswa untuk tiga kali pertemuan masing-masing siklus menunjukan adanya peningkatan siswa .Siklus pertama, 

pertemuan pertama 73,70%.pertemuan kedua 72,55%,pertemuan ketiga 74,7510% dengan rata-rata 73,61 % 

.Siklus kedua,pertemuan pertama 80,5%,pertemuan kedua 89,0 % dan pertemuan ketiga 91,0 % dengan rata-rata 

88,89 % dengan  melihat hasil sudah tergolong baik. 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Jigsaw 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada setiap jenjang pendidikan, ini 

disebabkan karena matematika adalah ilmu dasar dalam menunjang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Kurangnya minat para siswa dalam belajar matematika menjadi persoalan yang sangat mendasar, 

apalagi di era globalisai saat ini, persaingan bebas yang sangat ketat para siswa dituntut untuk 
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memiliki minat terhadap pelajaran matematika, serta memahami matematika karena seperti yang 

dijelaskan sebelumnya bahwa matematika sangatlah menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menekankan bahwa kurikulum dikembangkan 

berdasarkan prinsip-prinsip: berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan 

peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip di atas berarti bahwa 

peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kemampuannya agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk 

mendukung pencapaian tujuan tersebut, maka pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan 

dengan potensi, perkembangan kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan 

(Depdiknas, 2006). 

 

Adapun persoalan pembelajaran matematika di sekolah yang dihadapi guru saat ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain, mencakup substansi materi kurikulum matematika, metode dan strategi 

pembelajaran, sarana/ fasilitas pendukung kegiatan belajar, keberadaan siswa dan lingkungannya, 

serta faktor guru matematika itu sendiri. (Tambelu, 2007). Faktor-faktor tersebut akan berdampak 

pada hasil belajar siswa. 

 

Menurut para guru mata pelajaran matematika pada umumnya siswa mengalami kesulitan dalam 

menentukan simbol operasi hitung bilangan bulat sehingga berdampak pada saat menentukan hasil 

operasi hitung bilangan bulat. Telah dikembangkan dan diteliti berbagai macam pembelajaran 

kooperatif yang berbeda satu dengan yang lain. Model pembelajaran kooperatif yang paling luas 

dievaluasi antara lain STAD (Student Teams – Achievement atau Tim Siswa – Kelompok Prestasi), 

TAI (Team – Assisted Individualization atau Pengajaran Individual Dibantu – Tim), CIRC 

(Cooperative Integrated Reading and Composition atau Pengajaran Kooperatif Terpadu Membaca dan 

Menulis), Learning Together atau Belajar Bersama, Jigsaw. Salah satu model pembelajaran kooperatif 

yang sedang dikembangkan saat ini adalah kooperatif tipe Jigsaw , yang merupakan modifikasi atau 

pembaharuan dari tipe STAD . Dengan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw  ini siswa akan lebih aktif 

dalam proses pembelajaran dan setiap siswa akan lebih berusaha memahami materi yang diberikan 

agar dapat menjelaskan dengan baik kepada teman sekelompoknya sehingga dapat memberi hasil 

yang baik, baik bagi kelompok maupun siswa itu sendiri. 

 

Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw juga dapat membantu siswa dalam menciptakan hubungan antar 

siswa menjadi lebih baik dan lebih menghargai orang lain serta memiliki rasa tanggung jawab besar 

baik terhadap kelompok maupun diri sendiri. 

 

Atas dasar pemikiran di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Penerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Matematika 

Pada Siswa kelas VI SD Negeri Tababo ”. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan di identifikasi sebagai berikut: 

Masalah-masalah apakah yang dihadapi siswa dalam pembelajaran matematika saat ini? Apakah 

metode mengajar yang digunakan guru saat ini sesuai dengan karakteristik materi yang diajarkan? 

Apakah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas VI SD Negeri Tababo ? 
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Pembatasan dan  Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini hanya  di batasi pada masalah masih 

rendahnya hasil belajar Matematika pada siswa kelas VI SD Negeri 2 Tababo. Berdasarkan 

pembatasan masalah, maka permasalahan dalam penelitian Tindakan Kelas ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: “Apakah melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dapat 

meningkatkan hasil belajar Matematika pada siswa kelas VI SD Negeri 2 Tababo ?” 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk  mendapatkan  gambaran apakah penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas VI 

SD Negeri Tababo  

  

Kajian Teori 

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu penerapan pendekatan konstruktivis. Teori dasar 

pengembangan pembelajaran kooperatif adalah bahwa siswa lebih mudah menemukan dan memahami 

konsep-konsep yang sulit jika mereka saling mendiskusikan masalah tersebut dengan temannya 

(Slavin 2000). Pengertian yang terkandung dalam teori itu adalah para siswa dalam pembelajaran 

kooperatif harus berdiskusi dengan teman-temannya. Biasanya untuk memudahkan proses diskusi, 

kelas dengan pembelajaran kooperatif perlu dibagi-bagi atas beberapa kelompok. Menurut Slavin 

(1995), dalam belajar kooperatif, siswa disebar dalam kelompok-kelompok yang terdiri atas 4 (empat) 

atau 5 (lima) orang untuk bekerja sama dalam menguasai materi yang diberikan guru. Menurut Artzt 

& Newman (1990), dalam belajar kooperatif siswa belajar bersama sebagai suatu tim untuk 

menyelesaikan tugas-tugas kelompok demi mencapai tujuan bersama. Oleh karena kelompok 

kooperatif adalah suatu tim, maka setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang sama 

terhadap keberhasilan kelompoknya. 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri Tababo. Objek penelitian ini adalah siswa 

kelas VI SD Negeri 2 Tababo. Penelitian dilaksanakan pada bulan September-November 2018 

semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019.Penentuan waktu penelitian mengacu pada kalender 

akademik sekolah, PTK ini dilaksanakan selama dua siklus ,masing-masing siklus dilakukan 3 kali 

pertemuan. Siklus Pertama dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 sedangkan siklus kedua 

dilaksanakan pada bulan November 2018.    

    

Prosedur Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Eliot (dalam Hopkins, 1993) menyatakan bahwa 

penelitian tindakan kelas adalah suatu penelitian dengan adanya tindakan untuk meningkatkan/ 

memperbaiki kualitas praktek, atau untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam situasi 

nyata dengan menerapkan ide-ide dalam praktek sebagai sarana perbaikan atau perubahan suatu 

pengetahuan. 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Adapun 

pelaksanaan penelitian tindakan ini dilakukan dalam 1 siklus atau lebih, hal ini tergantung pada hasil 

analisis dan refleksi setiap pertemuan siklus pertama. 

 

Pengertian siklus, khusus dalam penelitian tindakan kelas ini, bukan berarti kita menyelesaikan 

terlebih dahulu semua pertemuan atau kegiatan proses pembelajaran yang direncanakan pada siklus 

pertama dan apabila setelah dianalisis/ direfleksi hasilnya belum mencapai tujuan yang diharapkan 
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baru kita masuk pada siklus berikutnya, akan tetapi apabila satu pokok bahasan yang terdiri dari x 

pertemuan dilaksanakan dan ternyata hasilnya belum mencapai tujuan yang diharapkan maka materi 

pertemuan tersebut pada saat itu juga kita rencanakan untuk dilakukan pada siklus berikutnya. 

Sedangkan waktu pelaksanaan siklus kedua dilakukan diluar jam pelajaran. Hal ini ditetapkan karena 

dilihat dari materi matematika bersifat hierarki. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil Penelitian 

1.  Siklus I 

- Partisipasi Siswa 

Data Partisipasi  Siswa Siklus I disajikan dalam bentuk tabel berikut ini 

 

Dari data di atas telah terjadi kenaikan partisipasi siswa tiap pertemuan yakni dari 60.60 % menjadi 

65.20 %.secara rinci aspek partisispasi siswa adalah sebagai berikut: Secara rinci tiap aspek pada 

setiap pertemuan adalah sebagai berikut :Aspek keaktifan mencapai 65.2 % atau termasuk dalam 

kategori cukup baik (C) walaupun pada pertemuan ketiga telah mencapai 68.1% masih dalam kategori 

cukup baik atau (C).  Aspek antusias mencapai 65.2% atau termasuk dalam kategori cukup baik (C) 

walaupun pada pertemuan ketiga telah mencapai 68.1% dalam kategori cukup baik (C). Aspek 

keseriusan mencapai 65.2% atau dalam kategori cukup baik (C) dan dalam pada pertemuan ketiga 

telah mencapai 68.1% masih pula dalam kategori cukup baik (C). Aspek kerja sama mencapai 65.2% 

atau dalam kategori cukup baik (C) walaupun dalam pertemuan ketiga telah mencapai 68.1% masih 

pula dalam kategori cukup baik (C). Aspek kreativitas mencapai 65.2% atau dalam kategori cukup 

baik (C) walaupun pada pertemuan ketiga telah mencapai 68.1% masih pula dalam kategori cukup 

baik (C). Aspek motivasi mencapai 65.2% atau termasuk dalam kategori cukup baik (C) walaupun 

pada pertemuan ketiga telah mencapai 68.1% atau termasuk dalam kategori cukup baik (C) 

 

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

pembelajaran berbasis pertanyaan terstruktur masih tergolong cukup baik (C) karena rata rata 

pertemuan masih berkisar 65.2%. Jika disajikan dalam bentuk diagram maka dari pertemuan pertama 

samapai pertemuan ketiga maka didapat sebagai berikut : 

 

PERTEMUAN ASPEK YANG DIOBSEVASI RATA-RATA 

I 60.6 60.6 60.6 60.6 60.6 60.6 60.6 

II 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 

III 68.1 68.1 68.1 68.1 68.1 68.1 68.1 

% 65.2 65.2 65.2 65,2 65.2 65.2 65.2 
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Dalam tiap pertemuan tercatat 

Pertemuan 1 : 60.60% 

Pertemuan 2 : 65.50% 

Pertemuan 3 : 68.10% 

 

- Hasil Belajar Siswa 

Nilai evaluasi hasil belajar siswa 

Pertemuan Daya Serap 
Ketuntasan 

Tuntas Belum Tuntas 

1 73.70 36.7 63.3 

2 72.55 38.8 61.5 

3 74.75 39.5 60.5 

RR % 73.61 38.89 61.11 

 

Daya Serap siswa 

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

dari 11 siswa adalah 73.61 % 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 74% dengan kategori 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 jika dikalkulasi 36.70% yang tuntas dan yang belum tuntas 63.30%. 

Pada pertemuan II jika dikalkulasi 38.80% yang tuntas dan masih 61.50% siswa yang belum tuntas. 

Pada pertemuan III  jika dikalkulasi 39.50% yang tuntas dan 60.50% yang belum tuntas. Jika akan 

dibandingkan dalam diagram maka rata rata total siswa yang sudah tuntas dan belum tuntas maka 

didapat perbandingan dalam diagram berikut ini : 
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Perbandingan siswa yang tuntas dan belum tuntas 

 

 

     Tabel Ketuntasan Belajar  Siswa Hasil Tes Siklus I 

 

No Ketuntasan 
Jumlah Siswa 

Jumlah Persen 

1. Tuntas 4 38,89 % 

2. Belum Tuntas 7 61,11 % 

Jumlah 11 100 % 

 

 

 Tabel ketuntasan di atas diperjelas pada grafik diAmurang ini : 

 

Gambar. Diagram Ketuntasan Belajar Siklus I 

 

Tabel  Rata-rata Hasil Tes siklus I 

No Keterangan Nilai 

1 Nilai tertinggi 9,00 

2 Nilai Terendah 4,00 

3 Nilai Rata-rata 6,67 

Sumber : Data yang diolah 

 

 

 

 

 

 

BelumTuntas; 61,11%  

 

11;61,11%  

 Tuntas; 38,89% 
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Siklus II 

Partisipasi Siswa 

Data Partisipasi  Siswa Pada Siklus II disajikan dalam bentuk tebal 

 

Dari data di atas telah terjadi kenaikan partisipasi siswa tiap pertemuan yakni dari 78.10 % menjadi 

85.20 %.secara rinci aspek partisispasi siswa adalah sebagai berikut : Aspek keaktifan mencapai 

85.2% atau termasuk dalam kategori baik (B) walaupun pada pertemuan ketiga telah mencapai 87.2%  

dalam kategori sangat baik atau (A). Aspek antusias mencapai 85.2% atau termasuk dalam kategori 

baik (B) walaupun pada pertemuan ketiga telah mencapai 87.2% dalam kategori sangat baik (A) 

Aspek keseriusan mencapai 85.2% atau dalam kategori baik (B) dan dalam pada pertemuan ketiga 

telah mencapai 87.2%  dalam kategori sangat baik (A). Aspek kerja sama mencapai 85.2% atau dalam 

kategori  baik (B) walaupun dalam pertemuan ketiga telah mencapai 87.2% dalam kategori sangat 

baik (A). Aspek kreativitas mencapai 85.2% atau dalam kategori  baik (B) walaupun pada pertemuan 

ketiga telah mencapai 87.2% dalam kategori sangat baik (A). 6. Aspek motivasi mencapai 85.2% atau 

termasuk dalam kategori baik (B) walaupun pada pertemuan ketiga telah mencapai 87.2% 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 85.2%. Jika disajikan dalam bentuk diagram maka dari pertemuan pertama samapai 

pertemuan ketiga maka didapat sebagai berikut : 

 

 
Dalam tiap pertemuan tercatat 

Pertemuan 1 : 78.10% 

Pertemuan 2 : 82.30% 

Pertemuan 3 : 87.20% 

 

PERTEMUAN ASPEK YANG DIOBSEVASI RATA-RATA 

I 78.1 78.1 78.1 78.1 78.1 78.1 78.1 

II 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 

III 87.2 87.2 87.2 87.2 87.2 87.2 87.2 

% 85.2 85.2 85.2 85,2 85.2 85.2 85.2 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7  │   No.1 │    JANUARI 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         79 

  

Hasil Belajar Siswa 

Nilai evaluasi hasil belajar siswa : 

Pertemuan Daya Serap 
Ketuntasan 

Tuntas Belum Tuntas 

1 80.72 87.5 12.5 

2 88.65 89.0 11.0 

3 92.75 91.0 18.23 

RR % 90.11 88.89 11.11 

 

1.Daya Serap siswa 

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

dari 11 siswa adalah 90.11 % 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  mencapai 90% dengan kategori sangat baik atau 

(A).Ini menunjukan pembelajaran pada siklus I belum 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 jika dikalkulasi 87.50% yang tuntas dan yang belum tuntas 12.50%. 

Pada pertemuan II jika dikalkulasi 89% yang tuntas dan masih 11% siswa yang belum tuntas. Pada 

pertemuan III  jika dikalkulasi 91% yang tuntas dan 18.23% yang belum tuntas. 

 

       Tabel.Ketuntasan Belajar Siklus II 

No 
Ketuntasan 

Bel;ajar  

Jumlah  Siswa 

Jumlah Persen 

1. Tuntas 9 88,89 % 

2. Belum Tuntas 2 11,11 % 

Jumlah 11 100 % 

 

Berdasarkan data tabel di atas dapat digambarkan seperti grafik di Tababo ini:  

 
Gambar. Diagram Ketuntasan Belajar Siklus II  

Tuntas;20;88,89%  

Belum Tuntas; 2; 11,11% 
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Berdasarkan data tersebut di atas diketahui bahwa siswa yang mencapai ketuntasan sebanyak 9 siswa 

( 88,88%) yang berarti sudah ada peningkatan . Rata-rata kelas pun menjadi meningkat  Hasil Nilai 

Rata- rata Siklus II dapat diperjelas  diTababo ini : 

        

        Tabel Rata-rata Hasil Tes siklus II 

No Keterangan Nilai 

1 Nilai tertinggi 10 

2 Nilai Terendah 5 

3 Nilai Rata-rata 7.66 

Sumber : Data yang diolah 

 

No Uraian  

Jumlah siswa    

Rata-Rata  

Tuntas  Belum Tuntas 

1 Siklus I  7 anak  3 anak  60,67 

2 Siklus II           9 anak  2 anak  70,66 

 

 

Atas dasar informasi pada tabel, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif learning model 

team group tournament khususnya pada penguasaan kompetensi dasar  keragaman kenampakan alam 

dan keragaman suku bangsa serta budaya Indonesia ada peningkatan . 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa pembelajaran kooperatif learning  model 

JIGSAW II dapat meningkatkan hasil belajar Matematika khususnya penguasaan kompetensi  dasar 

operasi hitung campuran bilangan bulat siswa kelas VI semester I tahun pelajaran 2018/ 2019.  

 

Dengan melihat perbandingan hasil tes siklus I dan siklus II ada peningkatan yang cukup signifikan, 

baik dilihat dari ketuntasan  belajar maupun hasil perolehan nilai rata- rata kelas. Dari sejumlah  11 

siswa masih ada 2 siswa yang belum mencapai ketuntasan, hal ini memang kedua siswa tersebut harus 

mendapatkan pelayanan khusus, namun sekalipun 2 siswa ini belum mencapai ketuntasan, di sisi lain 

tetap bergairah dalam belajar.Sedangkan ketuntasan ada peningkatan sebesar 228,62% dibandingkan 

pada siklus I. Sedangkan nilai tertinggi pada siklus I sudah ada peningkatan dengan mendapat nilai 10 

sebanyak 2 siswa, hal ini karena ke-empat anak tersebut disamping mempunyai kemampuan cukup , 

didukung rasa senang dan dalam belajar, sehingga mereka dapat nilai yang optimal. Dari nilai rata- 

rata kelas yang dicapai pada siklus II ada peningkatan sebesar 24,84 % dibandingkan nilai rata- rata 

kelas pada siklus I. Secara umum dari hasil pengamatan dan tes sebelum pra siklus, hingga siklus II, 

dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan pembelajaran kooperatif learning model Jigsaw II dapat 

meningkatkan hasil belajar Matematika kompetensi dasar operasi hitung campuran bilangan bulat 

sebesar 158,59% 

 

Dari hasil penelitian, dapat dilihat dan telah terjadi peningkatan pemahaman keragaman kenampakan 

alam dan keragaman suku bangasa serta budaya Indonesia pada siswa kelas VI SD Negeri Tababo  

pada semester I tahun pelajaran 2018/ 2019 melalui penerapan pembelajaran kooperatif learning 

model JIGSAW II. Peningkatan  nilai rata- rata  yaitu 4,83 pada kondisi awal menjadi 6,67 pada siklus 

I dan menjadi 7,66 pada siklus II. Nilai rata-rata siklus I meningkat 38,09 %dari kondisi awal, nilai 
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rata-rata siklus II meningkat 24,84 % dari siklus I. Sedangkan ketuntasan belajar pada siklus I ada 

peningkatan sebesar  233,37 % dari kondisi awal, siklus II meningkat 228,62% dari siklus II. 

Peningkatan nilai rata-rata kelas secara keseluruhan  sebesar 158,59% .Pada akhir pembelajaran 

terdapat perubahan positif pada siswa mengenai materi operasi hitung campuran bilangan bulat . 

Dengan menggunakan pembelajaran Kooperatif Learning model Jigsaw II ternyata mampu 

meningkatkan prestasi belajar Matematika kompetensi dasar operasi hitung campuran bilangan bulat. 

 

Kesimpulan 

Bertitik tolak dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan 

hasil belajar Matematika pada siswa kelas VI SD Negeri 2 Amurang. Data pendukung kesimpulan 

penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut. Dilihat dari rata-rata tiga kali pertemuan masing-

masing siklus menunjukan adanya peningkatan siswa .Siklus pertama, pertemuan pertama 

60,60%.pertemuan kedua 65,50%,pertemuan ketiga 68,10%.Siklus kedua,pertemuan pertama 78,10%, 

pertemuan kedua 82,30% dan pertemuan ketiga 85,20% Rata-rata daya serap siswa untuk tiga kali 

pertemuan masing-masing siklus menunjukan adanya peningkatan siswa .Siklus pertama, pertemuan 

pertama 73,70%.pertemuan kedua 72,55%,pertemuan ketiga 74,7510% dengan rata-rata 73,61% 

.Siklus kedua,pertemuan pertama 80,5%,pertemuan kedua 89,0% dan pertemuan ketiga 91,0% dengan 

rata-rata 88,89 % dengan  melihat hasil sudah tergolong baik.  

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menyarankan  agar guru 

dalam pengajarkan siswa pelajaran matematika lebih khusus materi operasi hitung campuran bilangan 

bulat, guru dapat mempertimbangkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw  sebagai salah satu 

model pembelajaran yang digunakan dalam upaya peningkatan hasil belajar siswa. 
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ABSTRACT 

The problem of low student learning outcomes, especially Mathematics is a common problem that is often 

experienced by students. This is because there are still many assumptions that mathematics is a difficult and 

boring subject, so students are not interested in learning it. To achieve the objectives of the researcher, the 

researcher chooses a learning process that can invite students to be active, creative and innovative. One 

learning approach that is suitable for this problem is the Open Ended learning approach. This learning 

approach, participants. This research was carried out in class XI IPA-2 odd semester of SMA Negeri 1 Seputih 

Raman Central Lampung in the 2019/2020 academic year, in 3 cycles. The purpose of the study was to 

determine the level of mastery and learning outcomes of students' mathematics on Matrix material in class XI 

IPA-2 odd semester of SMA Negeri 1 Seputih Raman Central Lampung in the 2019/2020 academic year. After 

the completion of this research, it is evident from the data showing that the mathematics learning outcomes of 

students on the Matrix material in class XI IPA-2 odd semester of SMA Negeri 1 Seputih Raman Central 

Lampung in the 2019/2020 academic year, increased, and this proves that mastery of mathematics lessons has 

also increased. . 

Key Word: Learning Outcomes, Open Ended 

 

ABSTRAK 

Masalah rendahnya hasil belajar peserta didik terutama mata pelajaran Matematika merupakan masalah umum 

yang sering dialami oleh peserta didik. Hal ini disebabkan masih banyaknya anggapan bahwa matematika 

adalah pelajaran yang sulit dan membosankan, sehingga peserta didik tidak tertarik untuk mempelajarinya. 

Untuk mencapai tujuan peneliti maka peneliti memilih proses pembelajaran yang dapat mengajak peserta didik 

untuk aktif, kreatif dan inovatif. Salah satu pendekatan pembelajaran yang cocok untuk masalah tersebut adalah 

pendekatan pembelajaran Open Ended. Pendekatan pembelajaran ini, peserta Penelitian ini dilaksanakan di 

kelas XI IPA-2 semester ganjil SMA Negeri 1 Seputih Raman Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020, 

sebanyak 3 siklus. Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat penguasaan dan hasil belajar matematika peserta 

didik pada materi Matriks di kelas XI IPA-2 semester ganjil SMA Negeri 1 Seputih Raman Lampung Tengah 

Tahun Pelajaran 2019/2020. Setelah selesainya penelitian ini terbukti dari data menunjukkan bahwa hasil belajar 

matematika peserta didik pada materi Matriks di kelas XI IPA-2 semester ganjil SMA Negeri 1 Seputih Raman 

Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020, meningkat, dan ini membuktikan bahwa penguasaan terhadap 

pelajaran matematika juga meningkat. 

Kata Kunci : Hasil Belajar, Open Ended 
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Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai 

peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat 

di bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di 

bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan matematika diskrit Untuk menguasai dan 

mencipta teknologi di masa depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. 

(Kemendiknas, 2009 : 1 ). 

 

Sampai saat ini matematika masih dianggap mata pelajaran yang sulit, membosankan, bahkan 

menakutkan. Anggapan ini mungkin tidak berlebihan selain mempunyai sifat yang abstrak, 

pemahaman konsep matematika yang baik sangatlah penting karena untuk memahami konsep yang 

baru diperlukan prasarat pemahaman konsep sebelumnya. 

 

Dalam proses belajar mengajar pendidik mempunyai tugas untuk memilih model pembelajaran yang 

tepat sesuai dengan materi yang disampaikan demi tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam proses 

belajar mengajar di kelas terdapat keterkaitan yang erat antara pendidik, peserta didik, kurikulum, 

sarana dan prasarana. Pendidik mempunyai tugas untuk memilih pendekatan, model dan metode 

pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi yang disampaikan demi tercapainya tujuan pendidikan. 

 

Masalah lain yaitu rendahnya kualitas buku paket karena banyak ditulis tanpa melibatkan orang 

pendidikan matematika atau pendidik matematika, buruknya sistem evaluasi yang hanya mengejar 

solusi namun mengabaikan proses pembuatannya serta kurang tertatanya kurikulum matematika. 

Selain itu proses pembelajaran matematika di sekolah masih menggunakan pendekatan tradisional 

atau mekanistik, yakni seorang pendidik secara aktif mengajarkan matematika kemudian memberikan 

contoh dan latihan, di sisi lain peserta didik berfungsi seperti mesin, mereka mendengar, mencatat, 

dan mengerjakan latihan yang diberikan pendidik. 

 

Jika ditinjau dari cara belajar yang dilakukan peserta didik, diketahui bahwa mereka kurang 

termotivasi untuk belajar. Saat pendidik menerangkan pelajaran, sebagian besar peserta didik tidak 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Mereka hanya mencatat, meskipun tidak memahami apa 

yang mereka catat. Tugas-tugas yang diberikan tidak dikerjakan atau tidak sempurna diselesaikan 

dengan alasan tidak mengerti, karena soalnya tidak sama dengan contoh soal yang diberikan pendidik. 

Apabila peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran, maka hanya 1 atau 2 orang 

saja peserta didik yang berani bertanya . Peserta didik merasa malu dan takut bertanya kepada 

pendidik. Begitu juga untuk aktivitas menanggapi pertanyaan yang diajukan pendidik, peserta didik 

tidak mau mengacungkan tangan sebagai tanda ingin menjawab walaupun ada di antara mereka yang 

tahu dengan jawaban pertanyaan yang diajukan. 

 

Pemecahan masalah yang direncanakan adalah melalui penerapan penelitian tindakan kelas. Untuk itu 

penulis mencoba menerapkan suatu pendekatan pembelajaran yang melibatkan seluruh peserta didik 

dengan memanfaatkan teman sebaya yang lebih pandai dalam pembelajaran serta memberikan 

peluang bagi setiap peserta didik untuk aktif dalam penyelesaian suatu permasalahan. Sehingga setiap 

peserta didik selalu berupaya mempersiapkan diri masing-masing untuk memahami materi yang 

diajarkan dengan aktif menyelesaikan soal dan bertanya pada pendidik maupun temannya sendiri. 

 

Mengingat masalah di atas jika tidak diselesaikan akan berakibat munculnya masalah-masalah yang 

baru seperti peserta didik akan semakin kesulitan menerima materi pada kelas berikutnya, peluang 
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tidak lulus setelah ujian dan peserta didik semakin kurang memaknai dan menyenangi pelajaran 

matematika, maka penulis berusaha mencari ide atau gagasan tentang bagaimana cara yang tepat 

untuk meningkatkan hasil belajar matematika yang diperoleh peserta didik. Peneliti mencoba 

mengambil judul penelitian : 

 

Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Matematika Pada Materi Matriks Dengan 

Pendekatan Open Ended Di Kelas XI IPA-2 ASsemester ganjil SMA Negeri 1 Seputih Raman 

Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas peneliti mencoba mengembangkan permasalahan tersebut: 

Bagaimanakah meningkatkan hasil belajar pendekatan open-ended dalam memotivasi siswa pada 

mata pelajaran Matematika pada materi matriks pada siswa kelas XI IPA-2 semester ganjil SMA 

Negeri 1 Seputih Raman Tahun Pelajaran 2019/2020. Bagaimana meningkatkan prestasi hasil belajar 

dengan pendekatan open-ended dalam memberikan memotivasi siswa pada mata pelajaran 

Matematika pada materi matriks pada siswa kelas XI IPA-2 semester ganjil SMA Negeri 1 Seputih 

Raman Tahun Pelajaran 2019/2020? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: Mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap konsep 

Matriks yang dipelajari peserta didik kelas XI IPA-2 semester ganjil SMA Negeri 1 Seputih Raman 

Tahun Pelajaran 2019/2020? Meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik kelas XI IPA-2 

semester ganjil SMA Negeri 1 Seputih Raman Tahun Pelajaran 2019/2020? 

 

Kajian Teori dan Metode 

Gredler yang dikutip oleh Tengku Zahara Djaafar (2001:82) menyatakan bahwa belajar adalah proses 

orang memperoleh berbagai kecakapan, ketrampilan dan sikap. Menurut J. Bruner dalam Hidayat 

(2004:8) bahwa belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk 

menemukan hal-hal baru diluar informasi yang diberikan kepada dirinya. Sehingga dengan belajar 

manusia dapat terus menemukan sesuatu yang baru yang berguna bagi kehidupan manusia. 

 

Pembelajaran ialah proses yang diselenggarakan oleh pendidik untuk membelajarkan peserta didik 

dalam belajar, bagaimana belajar memperoleh dan memproses pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

(Dimiyati dan Mudjiono, 2002:157). Pembelajaran merupakan suatu upaya menciptakan kondisi 

peserta didik untuk belajar. Degeng yang dikutip oleh Muliyardi (2002:3) menyatakan 

bahwa pembelajaran merupakan upaya untuk membelajarkan peserta didik. Pembelajaran lebih 

menekankan pada bagaimana upaya pendidik untuk mendorong atau memfasilitasi peserta didik 

belajar, bukan pada apa yang dipelajari. 

 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang dipelajari peserta didik mulai dari 

tingkat dasar sampai perpendidikan tinggi. Hal ini disebabkan karena matematika merupakan 

pelajaran dasar bagi pelajaran lainnya. Secara etimologis perkataan matematika berarti ilmu 

pengetahuan yang aktivitas dalam dunia penalaran, sedangkan ilmu lain lebih menekankan hasil 

observasi atau eksperimen di samping penalaran. Matematika terbentuk sebagai hasil pemikiran 

manusia berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran (Ruseffendi ET, 1980:148). 

 

Shimada (dalam Tim MKPBM, 2001:113) menyatakan bahwa: pendekatan open-ended adalah 

pendekatan pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan yang memiliki lebih dari satu jawaban 
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atau metode penyelesaian. Pendekatan ini memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

memperoleh pengetahuan, pengalaman menemukan, mengenali dan memecahkan masalah dengan 

beberapa cara berbeda. 

 

Pembelajaran dengan pendekatan open ended diawali dengan memberikan masalah terbuka kepada 

peserta didik. Kegiatan pembelajaran harus mengarah dan membawa peserta didik dalam menjawab 

masalah dengan banyak cara serta mungkin juga dengan banyak jawaban (yang benar), sehingga 

merangsang kemampuan intelektual dan pengalaman peserta didik dalam proses menemukan sesuatu 

yang baru. 

 

Menurut Suherman, dkk (2003:123) problem yang diformulasikan memiliki multi jawaban yang benar 

disebut problem tak lengkap atau disebut juga Open-Ended problem atau soal terbuka. Peserta didik 

yang dihadapkan dengan Open-Ended problem, tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban 

tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban dengan berbagai metode. 

 

Nohda (dalam Tim MKPBM, 2001: 113) menyatakan bahwa tujuan pembelajaran dengan metode 

open-ended adalah untuk membantu mengembangkan kreatif dan pola pikir matematika peserta didik 

melalui pemecahan masalah matematika secara simultan. Dalam pelaksanaannya peserta didik 

diminta untuk memecahkan masalah dengan menggunakan strategi penyelidikan masalah yang 

meyakinkan baginya. 

 

Hasil belajar merupakan akibat dari kegiatan belajar yang diperoleh peserta didik setelah melakukan 

kegiatan belajar. Dari proses kegiatan belajar terjadi perubahan tingkah laku dalam diri seseorang 

yang merupakan hasil belajar yang diperoleh dari proses belajar. Usman (1995:5) menyatakan bahwa 

seseorang yang telah mengalami proses belajar, akan mengalami perubahan tingkah laku, baik aspek 

pengetahuannya, ketrampilannya, maupun aspek sikapnya. 

 

Belajar adalah suatu aktifitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan, yang maenghasilkan perubahan-perubahan dan pengetahuan, pemahaman dan nilai sikap. 

Perubahan itu bersifat relatif, konstan dan berbekas. Hasil belajar akan terlihat dengan adanya 

perubahan tingkah laku baru pada tingkat kemampuan berpikir atau kemampuan jasmaniah. 

Sedangkan kegiatan dan usaha untuk mencapai perubahan tingkah laku itu sendiri merupakan hasil 

belajar (Herman, 1998). 

 

Hasil belajar dapat dijadikan sebagai ukuran atau patokan tingkat keberhasilan peserta didik dalam 

penguasaan dan pemahaman suatu materi pelajaran. Tingkat pemahaman dan penguasaan peserta 

didik disebut dengan ketuntasan belajar. Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas maka dapat 

dikatakan bahwa hasil belajar matematika adalah hasil yang dicapai oleh peserta didik dalam waktu 

tertentu dalam belajar matematika yang diukur dengan menggunakan tes hasil belajar matematika. 

 

Hasil belajar yang akan dinilai dalam penelitian ini adalah hasil belajar yang berupa aspek 

kognitif  yang dapat dilihat dari tes hasil belajar. 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi di SMA Negeri 1 Seputih Raman 

subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas XI IPA-2 semester ganjil SMA Negeri 1 Seputih 

Raman yang berjumlah 33 orang dengaan rincian 11 orang laki-laki dan 22 orang perempuan. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan menerapkan model pengajaran ekspositori 
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dan  model pengajaran kooperatif serta pendekatan Open Ended. Mata pelajaran yang diteliti adalah 

mata pelajaran matematika dengan materi Matriks pada kelas XI IPA-2 semester ganjil  di SMA 

Negeri 1 Seputih Raman. 

 

Prosedur Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini direncanakan terdiri dari 3 (tiga) siklus, dimana ketiga 

siklus tersebut merupakan rangkaian dari proses pembelajaran, artinya pelaksanaan siklus II 

merupakan kelanjutan dari siklus I dan seterusnya. Setiap siklus berlangsung dengan waktu selama 

dua kali tatap muka dan terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan 

refleksi. Setelah peserta didik menjalani setiap siklusnya dalam penelitian tindakan kelas ini, 

diharapkan 75% dari peserta didik menguasai dengan baik materi Matriks dan aktif secara fisik, 

kognitif, afektif dan aspek sosialnya dalam proses pembelajaran matematika.  

 

Hasil tes tertulis digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Data hasil belajar dianalisis 

dengan melihat ketuntasan hasil belajar peserta didik secara individual. Berdasarkan Kurikulum 2013 

di SMA Negeri 1 Seputih Raman Tahun Pelajaran 2019/2020, seorang peserta didik dikatakan tuntas 

untuk mata pelajaran matematika bila telah memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 62 

(untuk kelas XI). Jika data hasil tes tertulis tersebut telah memenuhi indikator ketercapaian maka 

penelitian tindakan kelas (PTK), ini dianggap tuntas, namun jika data hasil tes tertulis tersebut tidak 

memenuhi indikator ketercapaian Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yang telah ditetapkan maka 

penelitian tindakan kelas ini dianggap belum tuntas untuk memenuhi criteria. 

 

Tempat penelitian yang ditetapkan pada penelitian ini adalah pada siswa kelas XI IPA-2 semester 

ganjil di  SMA Negeri 1 Seputih Raman Tahun Pelajaran 2019/2020. Sekolah ini merupakan sekolah 

unggulan yang berada di wilayah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung.  

 

Penelitian direncanakan selama 3 bulan dimulai dari hari Selasa tanggal 23 bulan Juli 2019 sampai 

dengan hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019. Rancangan penelitian ini akan dilakukan 3 siklus tiap-

tiap siklus terdiri dari 4 kali pertemuan dengan 6 kali tatap muka.  

  

Analisis dan Refleksi 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berasal dari jumlah jawaban 

angket tanggapan siswa, nilai afektif siswa, dan hasil post test dilihat dari pencapaian Standar Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). Analisis dan refleksi terhadap data yang diperoleh dipaparkan dalam 

bentuk deskripsi. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian diperoleh data rata-rata nilai kuis yang dilampirkan dihalaman sebelumnya. Pada 

siklus I yang membahas tentang materi Konsep Matriks dan Macam-macam Matriks masih rendah 

yaitu 67,91. Hal ini menggambarkan bahwa peserta didik masih banyak mendapat kendala sehingga 

sulit untuk memahami konsep tersebut dan peserta didik banyak yang tidak tuntas (terlampir). Hal ini 

berarti tindakan yang dilakukan oleh guru masih belum dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik 

yang belum berarti. Mungkin karena metode yang digunakan pada siklus I masih kurang menarik 

minat peserta didik sehingga peserta didik kurang mampu menerapkannya dalam kegiatan 

pembelajaran. 

 

Pengajaran dengan menggunakan metode ekspositori, memberi kesan yang membosankan bagi 

peserta didik. Semua aktivitas kelas tertumpu pada informasi dari pendidik. Peserta didik hanya 
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sebagai penerima informasi. Hal ini menyebabkan kemampuan peserta didik dalam menguasai materi 

pelajaran tidak merata. 

 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pendidik ketika proses pembelajaran berlangsung, perhatian 

peserta didik ketika mengikuti perintah baik, melaksanakan tugas masih kurang bersemangat, 

keseriusan dalam mengikuti pelajaran cukup, belum dapat menjadi tutor sebaya, kurang dalam bekerja 

sama, dan situasi belajar yang masih kurang efektif. 

 

Hasil belajar peserta didik yang diperoleh dari tindakan pada siklus II mengalami peningkatan. Dari 

tabel dapat dilihat rata-rata kuis kedua (70,59) mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan rata-

rata nilai kuis pertama (67,91). Dalam pembelajaran ini informasi yang diberikan oleh guru singkat 

dan sepadat mungkin sehingga keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran (diskusi 

kelompok, tanya jawab antar kelompok dan penyelesaian tugas individu dalam kelompok) lebih 

banyak. Pada saat diskusi kelompok berlangsung, pendidik melakukan pengarahan dan bimbingan 

langsung kepada setiap kelompok peserta didik. 

 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pendidik ketika proses pembelajaran berlangsung, perhatian 

peserta didik ketika mengikuti perintah baik, melaksanakan tugas mulai mengalami peningkatan tetapi 

masih cukup, keseriusan dalam mengikuti pelajaran baik, peserta didik sebagian dapat menjadi tutor 

sebaya, aktif dalam bekerja sama, dan situasi belajar yang baik. 

         

Berdasarkan Hasil Penelitian Pada Siklus III 

Hasil rata-rata kuis pada siklus III mengalami peningkatan dari dua siklus sebelumnya (76,74). Hal 

tersebut menggambarkan bahwa kualitas pembelajaran bertambah baik. Hal ini diperoleh dari 

penyempurnaan-penyempurnaan dari satu tindakan ke tindakan berikutnya dan peningkatan 

keterampilan pendidik dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengajarannya. 

 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pendidik ketika proses pembelajaran berlangsung, perhatian 

peserta didik ketika mengikuti perintah baik, melaksanakan tugas dengan baik, keseriusan dalam 

mengikuti pelajaran, dapat menjadi tutor sebaya, baik dalam bekerja sama, situasi belajar yang baik 

dan kreativitas peserta didik dalam penyelesaian soal mengalami peningkatan. Sehingga efektivitas 

pengajaran semakin baik dari setiap tindakan ke tindakan berikutnya pada siklus yang dilaksanakan. 

 

Hasil perubahan di setiap siklus nilai rata-rata tes hasil belajar peserta didik, nilai rata-rata tugas 

peserta didik, dan ketuntasan secara klasikal mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

diasumsikan bahwa secara keseluruhan tindakan setiap siklus dalam penelitian ini sudah dapat 

diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

 

Setelah dievaluasi lebih lanjut ternyata pendidik masih melakukan penyimpangan dari rancangan 

tindakan (sesuai RPP). Pada siklus I, media berupa data yang diambil dari koran jumlahnya lebih 

sedikit dari jumlah peserta didik. Ada beberapa peserta didik yang tidak mendapat bagian dan harus 

bergantian dengan peserta didik lain. Sehingga waktu yang dibutuhkan kegiatan pembelajaran tidak 

sesuai dengan yang direncanakan. 

 

Pada siklus II model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran kooperatif. Sehingga 

pada saat pembentukan kelompok, waktu yang digunakan lebih lama dari waktu yang direncanakan 

sebelumnya, sehingga mempengaruhi terhadap alokasi waktu penyajian berikutnya serta suasana kelas 
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menjadi ribut. Hal ini menjadi catatan khusus bagi pendidik untuk melakukan perbaikan dalam 

pengajaran selanjutnya. 

 

Pada siklus III pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan Open Ended. Dalam pembelajaran 

ini pendidik lebih menekankan pada aktivitas peserta didik untuk kreatif dalam penyelesaian soal. 

Namun sebagian besar peserta didik ragu dalam menentukan berbagai metode penyelesaian yang 

digunakan. Metode yang mereka gunakan sama seperti contoh soal yang diberikan oleh pendidik. 

Sehingga tujuan yang ingin dicapai pendidik kurang maksimal, namun hasil belajarnya sudah 

mengalami peningkatan. Hal ini menjadi catatan bagi pendidk untuk lebih memotivasi peserta didik. 

 

Berdasarkan nilai tes pada siklus di atas dilakukan perbaikan-perbaikan, antara lain cara pemilihan 

pendekatan, model dan metode pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan waktu 

yang lebih efisien untuk pembelajaran. Sedangkan untuk soal latihan/tes, tugas dan pertanyaan-

pertanyaan yang sulit bagi peserta didik perlu dijelaskan secara rinci oleh pendidik. 

 

Konsistensi terhadap pendekatan, model dan metode pembelajaran yang telah ditetapkan dalam 

rancangan tindakan harus dipatuhi oleh peneliti, kecuali jika ada perubahan atau perbaikan setelah 

satu atau dua tindakan dilakukan. Demikian juga jika situasi dan kondisi belajar mengajar menuntut 

adanya perubahan maka perubahan proses pembelajaran dapat dilakukan dalam batas-batas toleransi 

yang wajar dan relevan. 

 

Peserta didik yang belum tuntas diberikan pembelajaran remedial oleh pendidik, pendidik 

mendiagnosis penyebab kegagalan peserta didik termasuk penugasan yang diberikan kepada peserta 

didik. Semua data yang diperoleh pada siklus akan direfleksikan pada tindakan berikutnya, juga untuk 

memperbaiki semua bagian-bagian persiapan yang dapat menurunkan pencapaian tujuan 

pembelajaran. 

 

Masalah-masalah yang telah terungkap di atas perlu diatasi pada pelaksanaan siklus selanjutnya. 

Untuk mengatasinya dilakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Perbaikan yang dilakukan adalah pemilihan pendekatan, model dan metode pembelajaran yang 

bervariasi dan menerapkannya dalam setiap proses pembelajaran. Mengaktifkan peserta didik dalam 

proses pembelajaran merupakan salah satu kunci keberhasilan pembelajaran. 

 

Hasil perbaikan-perbaikan dijadikan dasar untuk membuat rencana tindakan pada siklus selanjutnya, 

sedangkan hal-hal yang dianggap telah memadai (baik) tetap dipertahankan karena rencana tindakan 

pada siklus berikutnya adalah merupakan perbaikan dan pembaharuan dari siklus sebelumnya. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Dari hasil Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) siklus dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  Pembelajaran dengan pendekatan Open Ended dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika peserta didik kelas XI IPA-2 semester ganjil di SMA Negeri 1 Seputih 

Raman pada materi Matriks Tahun Pelajaran 2019/2020. Pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan Open Ended dapat meningkatkan keaktivan peserta didik dalam pembelajaran yang 

meliputi aktivitas bertanya, aktivitas berdiskusi dan menjawab soal dengan berbagai metode atau cara. 

Dengan menggunakan pendekatan pembelajaran Open Ended dapat membantu peserta didik dalam 

memahami konsep-konsep pembelajaran matematika di kelas XI IPA-2 semester ganjil SMA Negeri 1 

Seputih Raman Tahun Pelajaran 2019/2020. Dengan menggunakan pendekatan pembelajaran Open 
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Ended dapat menopang ketuntasan belajar peserta didik dan dapat meningkatkan ketuntasan secara 

klasikal. 

 

Saran 

Berdasarkan temuan-temuan di atas disarankan agar: Rekan-rekan guru menggunakan metode dan 

model pembelajaran yang bervariasi agar pembelajaran tidak membosankan. Rekan-rekan guru dapat 

menggunakan pembelajaran dengan pendekatan  Open Ended untuk meningkatkan hasil belajar 

peserta didik dalam pembelajaran. Rekan-rekan guru menyempurnakan dan melanjutkan penelitian ini 

agar hasil yang didapat lebih sempurna. Bagi siswa yang terlibat dalam penelitian ini agar tetap 

menanamkan sikap positif dalam pembelajaran matematika yaitu aktif, menjalin kerjasama yang baik, 

menghargai pendapat orang lain dan bersemangat dalam belajar. 
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ABSTRACT 

The purpose of PTS: to get an idea whether a coaching strategy based on group discussions and simulations 

can improve the ability to develop their own PAIKEM quality learning steps for teachers of SMP Negeri 1 

Lirung. Research Location: SMP Negeri 1 Lirung Lirung, Talaud Islands Regency Research objects: 16 

teachers. PTS Procedures: Planning, Implementation, Observation, and Reflection. The conclusion of this PTS 

refers to the data: (1) In the first cycle, the attitudes and behavior of new teachers reached an average of 62.6%, 

the category was quite good (C), while the second cycle reached an average of 81.9%, in the good category (B), 

the research target has been achieved, the ability of new teachers has reached an average of 62.5%, the 

category is quite good (C), while in the second cycle it has reached an average of 83.6%, in the good category 

(B), has met the research target. ; (8) At the end of the first cycle, the teacher's ability reached an average of 

71.2%, good category (B), had reached the research target, in the second cycle it reached an average of 88.3%, 

very good category (A), already meet the research targets. 

Key Word: Group Discussion, Simulation, Learning Steps, PAIKEM 

 

ABSTRAK  

Tujuan PTS: untuk mendapatkan gambaran apakah dengan srategi pembinaan berbasis diskusi kelompok dan 

simulasi  dapat meningkatkan kemampuan mengembangkan sendiri langkah-langkah pembelajaran berkualitas 

yang PAIKEM pada guru SMP Negeri 1 Lirung. Lokasi Penelitian: SMP Negeri 1 Lirung Lirung Kabupaten 

Kepulauan Talaud. Objek Penelitian:16 orang guru. Prosedur PTS: Perencanaan, Implementasi, Observasi, dan 

Refleksi. Kesimpulan PTS: penerapan srategi pembinaan berbasis diskusi kelompok dan simulasi ternyata dapat 

secara efektif meningkatkan kemampuan mengembangkan sendiri langkah-langkah pembelajaran berkualitas 

yang PAIKEM pada guru SMP Negeri 1 Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud. Kesimpulan  PTS ini mengacu 

pada data : (1) Pada siklus pertama, sikap dan perilaku guru baru mencapai rata-rata 62,6%, kategori cukup baik 

(C), sedangkan siklus kedua mencapai rata-rata 81,9%, kategori baik (B), sudah mencapai target penelitian, 

Kemampuan guru baru mencapai rata-rata 62,5%, kategori cukup baik (C), sedangkan pada siklus kedua 

mencapai rata-rata 83,6%, kategori baik (B), sudah memenuhi target penelitian; (8)  Pada akhir siklus pertama, 

kemampuan guru mencapai rata-rata 71,2%, kategori baik (B), sudah mencapai target penelitian, pada siklus 

kedua mencapai rata-rata 88,3%, kategori sangat baik (A), sudah memenuhi target penelitian.  

Kata Kunci: Diskusi Kelompok, Simulasi, Langkah Pembelajaran, PAIKEM 
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Latar Belakang Masalah 

Salah satu kemampuan profesional terkait dengan strategi pembelajaran, yang harus dimiliki dan 

dikuasai oleh seorang guru di sekolah ialah menerapkan prosedur atau langkah-langkah pembelajaran 

yang berkualitas dan bermakna bagi siswa-siswa di kelasnya. Langkah pembelajaran dimaksud 

hendaknya memiliki unsur aktif (active learning), kreatif (creative learning), efektif (effective 

learning), dan menyenangkan (joyfull learning), yang kemudian dikenal dengan akronim disingkat 

PAIKEM.  

 

Lebih lanjut Aqib (2009:19) menyatakan bahwa:  “PAIKEM adalah cara atau strategi pembelajaran 

di mana guru dan siswa terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran, baik secara fisik 

maupun psikhis. Siswa dipandang bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek pembelajaran. 

Guru merupakan fasilitator/pembimbing dalam kegiatan pembelajaran dengan berbagai kreativitas, 

seperti bagaimana cara guru mengelola kelas, penyediaan dan penggunaan alat bantu mengajar, 

pengghunaan berbagai mcsam metode serta bagaimana cara membanhgkitkan suasana kelas dan 

kreativitas siswa agar lebih menyenangkan”. 

 

Kemampuan menerapkan model-langkah-langkah pembelajaran itu sendiri sangat menuntut guru 

memiliki keterampilan, kecermatan, kemampuan memilih, memvariasikan, dan mengefektifkan 

metode-metode pembelajaran yang ada. Semakin tepat pemilihan  dan penggunaan  metode 

pembelajaran bervariasi, maka seharusnya akan menghasilkanmodel langkah-langkah pembelajaran 

yang baik dan berkualitas. 

 

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sampai saat ini masih sangat jarang guru di sekolah, 

termasuk para guru di jenjang SMP yang secara rutin menggunakan metode pembelajaran bervariasi, 

yang menghasilkan suatu langkah-langkah pembelajaran hasil pengembangan sendiri. Sebagian besar 

guru saat ini lebih memilih mencari aman dengan menggunakan langkah atau model pembelajaran 

yang sudah ada, yang merupakan hasil ciptaan orang lain, bahkan dari negeara lain, yang efektivitas 

penerapannya di kelas belum dapat dipastikan.  

 

Ketidakmampuan guru membuat sendiri langkah pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, 

dan menyenangkan, dapat dilihat pada kemampuan para guru termasuk guru di jenjang SMP dalam 

menyusun atau mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).  Kenyataan di lapangan 

menunjukkan bahwa sampai saat ini, terutama di SMP Negeri 1 Lirung, sebagian besar guru belum 

terampil menyusun dan mengembangkan RPP yang baik, terutama dalam menentukan unsur langkah 

pembelajarannya, yang sesungguhnya merupakan model langkah pembelajaran yang akan 

digunakannya. Model langkah pembelajaran itulah yang menuntun guru dalam menyajikan materi 

pelajaran secara berkualitas guna mencapai kompetensi dasar, khususnya indikator pencapaian 

kompetensi atau tujuan pembelajaran saat itu.  

 

Sampai saat ini, hampir semua model pembelajaran yang tersurat dalam langkah-langkah 

pembelajarannya yang digunakan para guru cenderung sama untuk semua materi dan bahkan untuk 

semua mata pelajaran. Langkah pembelajaran dimaksud hanya memuat kegiatan siswa dan guru yang 

nyaris sama semua, yakni: Guru menjelaskan materi, tanya jawab, pemberian tugas, dan penilaian. 

Bahkan realitas sesungguhnya, sesuai dengan pengamatan penulis, ketika mengajar dalam kelas, RPP 

yang dibuat guru, umumnya tidak digunakannya di kelas,  karena memang tidak menuntun guru 

mengajar untuk mencapai Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) atau tujuan pembelajaran yang 

ditetapkan. Para guru lebih cenderung merasa aman jika mengikuti saja urut-urutan materi yang ada 

dalam buku teks siswa atau guru. Tentu saja, IPK dan tujuan pembelajaran tidak tercapai secara 
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optimal dan tuntas, dan secara otomatis hasil belajar siswa cenderung kurang mencapai kualitas yang 

diharapkan.  Kondisi itulah yang membuat kualitas pendidikan di sekolah kurang baik, kurang 

maksimal, dan belum sesuai dengan harapan guru sendiri, siswa, orang tua, dan pihak-pihak yang 

berkompeten. 

 

Dalam posisi ini, sebagai kepala sekolah, penulis tentu merasa prihatin, dan termotivasi untuk 

mengubah kondisinya agar menjadi lebih baik, antara lain dengan melakukan penelitian tindakan 

sekolah (PTS).  Penulis terdorong untuk melakukan pembinaan kepada semua guru agar kemampuan 

mereka dalam mengembangkan sendiri model langkah-langkah pembelajaran yang berkualitas.  

 

Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Masalah PTS ini hanya dibatasi: Masih rendahnya kemampuan para guru dalam mengembangkan 

sendiri langkah-langkah pembelajaran berkualitas setiap kali menyusun dan mengembangkan RPP, 

yang peneliti rumuskan: Apakah  dengan srategi pembinaan berbasis diskusi kelompok dan 

simulasi  dapat meningkatkan kemampuan mengembangkan sendiri langkah-langkah pembelajaran 

berkualitas yang PAIKEM pada guru SMP Negeri 1 Lirung?  

 

Tujuan Penelitian       

PTS ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan srategi pembinaan berbasis diskusi kelompok dan 

simulasi  dapat meningkatkan kemampuan mengembangkan sendiri langkah-langkah pembelajaran 

berkualitas yang PAIKEM pada guru SMP Negeri 1 Lirung. 

 

Kajian Pustaka 

Makna metode pembelajaran menurut Seels and Richey (1994:32) adalah suatu spesifikasi untuk 

menyeleksi dan mengurutkan peristiwa atau langkah-langkah dalam sebuah pembelajaran. Snelbecker 

(1982:115) mengemukakan metode pembelajaran adalah suatu cara yang dilakukan oleh guru untuk 

melaksanakan suatu proses pembelajaran dengan memahami perbedaan karakteristik dan kemampuan 

siswa, sehingga diharapkan guru dapat membantu kesulitan belajar siswa dalam rangka mencapai 

tujuan pembelajaran. Selain itu, tipe belajar seseorang pun tidak sama, ada siswa yang bertipe auditif 

(mendengar), ada yang visual (melihat), dan ada yang bertipe kinestetik (melakukan). 

 

Menurut Wasty Soemanto (1998:102) metode pembelajaran merupakan salah satu cara yang 

dipergunakan guru dalam mengadakan komunikasi dengan siswa pada saat berlangsungnya proses 

pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, peranan metode pembelajaran sebagai alat untuk menciptakan 

langkah-langkah proses pembelajaran. Dengan metode pembelajaran diharapkan terciptalah interaksi 

edukatif yang inovatif bagi siswa. Dalam interaksi pembelajaran ini seharusnya tiap guru dapat 

menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi menumbuhkan kegiatan belajar yang menarik, 

aktif, dan menyenangkan bagi siswa-siswanya. 

 

Moh. Surya (1975:107) mendefinisikan diskusi kelompok merupakan suatu proses bimbingan di mana 

murid-murid akan mendapatkan suatu kesempatan untuk menyumbangkan pikiran masing-masing 

dalam memecahkan masalah bersama. Dalam diskusi ini tetanam pula tanggung jawab dan harga diri. 

Sementara Moh. Uzer Usman (2005:94) menyatakan bahwa diskusi kelompok merupakan suatu 

proses teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka informal dengan 

berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah. 

 

Dapatlah dikatakan bahwa metode diskusi kelompok adalah suatu cara atau teknik bimbingan atau 

pembinaan yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka, di mana setiap anggota 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-diskusi-kelompok/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-bimbingan-kelompok/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-interaksi-sosial/
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kelompok akan mendapatkan kesempatan untuk menyumbangkan pikiran masing-masing serta 

berbagi pengalaman atau informasi guna pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. Dalam 

diskusi kelompok anggota kelompok menunjuk moderator (pimpinan), menentukan tujuan, dan 

agenda yang harus ditaati. (http://belajarpsikologi.com/pengertian-diskusi-kelompok/) 

 

Menurut Sanjaya (2008:159), sebagai metode mengajar, simulasi dapat diartikan cara penyajian 

penglaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau 

keterampilan tertentu. Dalam sudut pandang lain, Tabrani (2003:117) mengatakan bahwa simulasi 

sama dengan peer teaching. Tujuannya adalah agar dengan pengalaman mengajar tiruan ini, yang 

dilakukan sesama teman sendiri secara bergiliran, ada yang sebagai guru sedangkan yang lainnya 

sebagai siswa, diharpkan para guru memperoleh berbagai pengalaman keterampilan mengajar sebagai 

persiapan ke situasi sebenarnya.  

 

Simulasi dalam penelitian ini adalah proses implimentasi dalam bentuk pengalaman belajar dengan 

menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan menyusun 

model-model pembelajaran tertentu. 

 

Hal yang paling urgen dalam proses pembelajaran di kelas adalah kegiatan atau langkah 

pembelajarannnya. Kegiatan pembelajaran adalah salah dimensi kurikulum dan merupakan bagian tak 

terpisahkan dalam pengembangan kurikulum (curriculum development). Sebagai dimensi kurikulum, 

pembelajaran dikenal dengan nama kurikulum sebagai proses, kurikulum terajarkan (taught 

curriculum), kurikulum terimplementasikan (implemented curriculum) atau kurikulum 

terlaksana (observed curriculum). Kegiatan pembelajaran diselenggarakan untuk merealisasikan apa 

yang tercantum dalam dokumen baik yang telah dikembangkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan 

guru. Pada dasarnya, proses pembelajaran adalah realisasi langsung dari rancangan pembelajaran guru 

yang tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

 

Kegiatan Pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan guru dan siswa 

atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan 

tertentu.  (http://gurusejatiku.blogspot. com/2015/01/). Proses pembelajaran adalah merupakan suatu 

proses yang menjadi inti dari kegiatan transfer of knowledge dan transfer of action dari guru kepada 

siswa di sekolah. Secara sederhana proses pembelajaran adalah merupakan interaksi antara guru 

dengan siswa secara langsung dalam kelas, dalam rangka mentransfer ilmu pengetahuan dan 

tekhnologi dari guru kepada siswa. 

 

Selain unsur interaksi, dan transfer pengetahuan dan sikap, secara umum kegiatan pembelajaran 

terdiri atas kegiatan mengajar yang dilakukan oleh guru dan kegiatan belajar yang dilakukan oleh 

siswa. Jika ditinjau dari segi etimologisnya ”belajar” berasal dari kata “ajar” yang berarti memberi 

pelajaran. Jadi belajar adalah upaya untuk mendapatkan suatu perubahan. Secara khusus pengertian 

belajar dikemukakan oleh Slameto (2003) yaitu: Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

individu untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.  

 

Joyce & Wel (dalam Sagala, 2005 : 176, model pembelajaran merupakan deskripsi dari lingkungan 

belajar yang menggam-barkan perencanaan kurikulum, kursus-kursus, desain unit-unit pelajaran dan 

pembelajaran, perlengkapan belajar, buku-buku pelajaran, buku kerja, program muilti media, dan 

bantuan belajar melalui program komputer. Sedangkan menurut Nurdiana (2004:6) bahwa model 

pembelajaran merupakan rancangan atau pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, kegiatan 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-diskusi-kelompok/
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pem-belajaran, mengatur materi yang diajarkan, dan memberi petunjuk kepada pengajar dalam setting 

pengajarannya.  

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian tindakan sekolah ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Lirung. Sekolah ini terletak di jalan 

Maliode Gagola, Kelurahan Lirung Satu, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi 

Sulawesi Utara. Di sekolah ini, pada tahun pelajaran 2018/2019, terdapat 1 kepala sekolah (peneliti), 

dan 16 orang guru, dengan siswa seluruhnya berjumlah 312 orang, dibagi dalam 12 rombel. 

 

Penelitian tindakan sekolah (PTS) ini dilaksanakan pada tahun pelajaran 2018/2019 semester ganjil 

selama 5 bulan yakni pada bulan Agustus sampai Desember 2018. Penelitian ini dilakukan dalam dua 

putaran atau siklus. Setiap siklus dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan tindakan pembinaan. 

Pemberian tindakan pembinaan pada siklus pertama dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 4, 11, dan 

25 Agustus 2018. Pemberian tindakan pembinaan pada siklus kedua dilaksanakan pada hari Jumat, 

tanggal 8, 15, 22 September 2018.  

 

Objek atau yang menjadi sasaran penelitian tindakan sekolah ini adalah semua guru di SMP Negeri 1 

Lirung yang berjumlah 16 orang, terdiri atas 11 guru perempuan dan 5 guru laki-laki. Alasan peneliti 

memilih objek atau sasaran penelitian tindakan sekolah ini adalah karena guru-guru tersebut adalah 

binaan penulis/peneliti sebagai kepala sekolah. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Perbandingan Perkembangan Sikap dan Perilaku Guru  

a. Perbandingan Rata-Rata Sikap dan Perilaku Guru Menurut Rata-Rata Siklus 

 

Diagram Perbandingan Sikap dan Perilaku Guru Menurut  

Rata-Rata Siklus Antara Siklus Pertama  dan Siklus Kedua 

 
  

 

Pada siklus pertama, sikap dan perilaku guru baru mencapai rata-rata 62,6%, atau masih berada pada 

kategori cukup baik (C), belum mencapai target penelitian, sedangkan pada siklus kedua terjadi 

peningkatan 19,3%, sehingga mencapai rata-rata 81,9%, dan sudah masuk pada kategori baik (B), 

sudah mencapai target penelitian.  

 

 

62.6%

81.9%

SIK-1
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Perbandingan Sikap dan Perilaku Guru Menurut Rata-Rata Pertemuan Ketiga atau Akhir Siklus 

Diagram  

Perbandingan Sikap dan Perilaku Guru Menurut Rata-Rata  

Pertemuan Ketiga atau Akhir Siklus Antara Siklus Pertama  dan Siklus Kedua 

 
 

Pada akhir siklus pertama, sikap dan perilaku guru ternyata mencapai rata-rata 71,2%, atau berada 

pada kategori baik (B), dan sudah mencapai target penelitian, sedangkan pada siklus kedua meningkat 

16,3%, dan mencapai rata-rata 87,5%, atau masuk pada kategori sangat baik (A), sudah mencapai 

target penelitian.  

 

Perbandingan Sikap dan Perilaku Guru Menurut Rata-Rata Pertemuan 

Diagram Perbandingan Sikap dan Perilaku Guru Menurut Rata-Rata  

Pertemuan Siklus Antara Siklus Pertama  dan Siklus Kedua 

 
 

Pada pertemuan pertama siklus pertama, sikap dan perilaku guru baru mencapai rata-rata 53,8%, 

masih masuk kategori kurang baik (D), belum mencapai target penelitian, sedangkan pada pertemuan 

pertama siklus kedua terjadi peningkatan 22,6%, sehingga mencapai rata-rata 76,4%, dan sudah 

masuk pada kategori baik (B), atau sudah mencapai bahkan melampaui target penelitian. 

 

Pada pertemuan kedua siklus pertama, sikap dan perilaku guru baru mencapai rata-rata 62,8%, masih 

masuk kategori cukup baik (C), belum mencapai target penelitian, sedangkan pada pertemuan kedua 

siklus kedua terjadi peningkatan 18,9%, sehingga mencapai rata-rata 81,7%, masuk pada kategori 

baik (B), sudah memenuhi target penelitian. 

 

Pada pertemuan ketiga siklus pertama, sikap dan perilaku guru baru mencapai rata-rata 71,2%, atau 

sudah berada kategori baik (B), dan sudah mencapai target penelitian, sedangkan pada pertemuan 

ketiga siklus kedua terjadi peningkatan 16,3%, sehingga telah mencapai rata-rata 87,5%, atau masuk 

pada kategori sangat baik (A), sudah mencapai bahkan melampaui target penelitian.  

 

71.2%

87.5%

SIK-1 SIK-2
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Perbandingan Sikap dan Perilaku Guru Menurut Kategori Rata-Rata Aspek Observasi 

Diagram Perbandingan Sikap dan Perilaku Guru Menurut Kategori Rata-Rata  

Aspek Observasi Antara Siklus Pertama  dan Siklus Kedua 

 
 

 

a) Aspek Berkategori Kurang Baik (D) 

Pada siklus pertama, aspek sikap dan perilaku guru yang masih berada pada kategori kurang  baik (D) 

terdapat 45,5%, atau 5 aspek, sedangkan pada siklus kedua, tidak ada lagi aspek yang berada pada 

kategori kurang baik (D).  

b) Aspek Berkategori Cukup Baik (C)  

Pada siklus pertama, aspek sikap dan perilaku guru yang masih berada pada kategori cukup baik (C) 

terdapat 18,18% atau berjumlah 2 aspek, sedangkan pada siklus kedua, terdapat 27,27%  atau 

berjumlah 3 aspek yang berada pada kategori cukup baik (C).  

c) Aspek Berkategori Baik (B)  

Pada siklus pertama, aspek sikap dan perilaku guru yang berada pada kategori baik (B) berjumlah 4 

atau 36,36%, sedangkan pada siklus kedua, terdapat pula 4 atau 36,36% aspek yang berada pada 

kategori baik (B).  

d) Aspek Berkategori Sangat Baik (A)  

Kemudian pada siklus pertama, aspek sikap dan perilaku guru yang telah mencapai kategori sangat 

baik (A) belum ada aspek atau 0%, sedangkan pada siklus kedua, sudah terdapat 36,36% atau 4 aspek 

yang sudah masuk dan berada pada kategori sangat baik (A).  

 

Posisi aspek yang masuk kategori kurang baik (D) dan cukup baik (C) termasuk kategori yang belum 

memenuhi target penelitian, Jadi, pada siklus pertama, aspek sikap dan perilaku guru SMP negeri 1 

Lirung yang sudah memenuhi target penelitian baru berjumlah 4 aspek atau 36,36%, sedangkan aspek 

yang belum memenuhi target penelitian berjumlah  7 aspek atau 63,64%.   

 

Posisi pada siklus pertama baik (B) dan sangat baik (A) termasuk kategori yang telah memenuhi 

target penelitian. Dengan demikian aspek sikap dan perilaku guru yang sudah memenuhi target 

penelitian pada siklus kedua berjumlah 8 aspek atau 72,73%, dan aspek yang belum memenuhi target 

penelitian berjumlah 3 aspek atau tinggal 27,27%. 

 

2. Perbandingan Kemampuan Guru Dalam Mengembangkan Sendiri Langkah-Langkah 

Pembelajaran 

a. Perbandingan Kemampuan Guru Menurut Rata-Rata Siklus 
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Diagram  

Perbandingan Kemampuan Guru Menurut Rata-Rata Siklus 

Antara Siklus Pertama dan Siklus Kedua 

 
 

Pada siklus pertama, ternyata kemampuan guru baru mencapai rata-rata 62,5%, atau masih berada 

pada kategori cukup baik (C), dan belum mencapai target penelitian yang diharapkan, sedangkan pada 

siklus kedua terjadi peningkatan sampai 21,1%, sehingga telah mencapai rata-rata 83,6%, atau sudah 

berada pada kategori baik (B), dan sudah memenuhi target penelitian ini.  

b. Perbandingan Kemampuan Guru Menurut Rata-Rata Siklus 

Diagram Perbandingan Kemampuan Guru Menurut Rata-Rata Pertemuan Ketiga  

atau Akhir Siklus Antara Siklus Pertama dan Siklus Kedua 

 
 

Pada dasarnya posisi kemampuan seseorang secara riil atau nyata terlihat pada kondisi yang 

dimilikinya pada masa kini, atau pada akhir kegiatannya untuk suatu waktu tertentu. Pada akhir siklus 

pertama, kemampuan guru ternyata sudah mencapai rata-rata 71,2%, sudah berada pada kategori baik 

(B), dan sudah mencapai target penelitian, sedangkan pada siklus kedua terjadi peningkatan 17,2%, 

sehingga telah mencapai rata-rata 88,3%, atau telah berada pada kategori sangat baik (A), sudah 

memenuhi target penelitian.  

 

Perbandingan Kemampuan Guru Menurut Rata-Rata Pertemuan Siklus 

Diagram Perbandingan Kemampuan Guru Menurut Rata-Rata  

Pertemuan Siklus Antara Siklus Pertama dan Siklus Kedua 
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Pada pertemuan pertama siklus pertama, kemampuan guru dalam mengembangkan langkah 

pembelajaran berkualitas ternyata baru mencapai rata-rata 53,7%, atau masih berada pada kategori 

kurang baik (D), dan tentu saja belum mencapai target penelitian, sedangkan pada pertemuan pertama 

siklus kedua terjadi peningkatan sampai 25,1%, sehingga telah mencapai rata-rata 78,8%, atau telah 

berada pada kategori baik (B), dan sudah memenuhi target penelitian yang diharapkan. 

 

Pada pertemuan kedua siklus pertama, kemampuan guru ternyata baru mencapai rata-rata 62,6%, atau 

masih berada pada kategori cukup baik (C), dan belum mencapai target penelitian, sedangkan pada 

pertemuan kedua siklus kedua terjadi peningkatan 20,9%, sehingga telah mencapai rata-rata 83,5%, 

atau telah berada pada kategori baik (B), dan sudah memenuhi target penelitian. 

 

Pada pertemuan ketiga siklus pertama, kemampuan guru ternyata baru mencapai rata-rata 71,2%, atau 

berada pada kategori baik (B), dan sudah mencapai target penelitian, sedangkan pada pertemuan 

ketiga siklus kedua terjadi peningkatan 17,2%, sehingga telah mencapai rata-rata 88,3%, atau telah 

berada pada kategori sangat baik (A), dan sudah memenuhi target penelitian. 

c. Perbandingan Kemampuan Guru Menurut Kategori Rata-Rata Aspek Penilaian Langlah 

Pembelajaran 

 

Diagram Perbandingan Kemampuan Guru Menurut  

Kategori Rata-Rata Aspek Penilaian Langkah Pembelajaran  

Antara Siklus Pertama dan Siklus Kedua 

 
 

a) Perbandingan Aspek Kemampuan Guru Berkategori Kurang Baik (D) 

Pada siklus pertama, aspek kemampuan guru dalam mengembangkan sendiri langkah-langkah 

pembelajaran berkualitas yang masih berada pada kategori kurang baik (D) berjumlah 5 aspek atau 

mencapai 38,5%, sedangkan pada siklus kedua, tidak ada lagi. 

b) Perbandingan Aspek Kemampuan Guru Berkategori 

Cukup Baik (C) 

Pada siklus pertama, aspek kemampuan guru dalam mengembangkan sendiri langkah-langkah 

pembelajaran berkualitas yang masih berada pada kategori cukup baik (C) berjumlah 5 aspek atau 

mencapai 38,5% juga, sedangkan pada siklus kedua, tidak ada lagi. 

c) Perbandingan Aspek Kemampuan Guru yang Berkategori Baik (B) 

Pada siklus pertama, aspek kemampuan guru yang sudah berada pada kategori baik (B) berjumlah 3 

aspek atau mencapai 23,1%, sedangkan pada siklus kedua, aspek kemampuan guru yang sudah berada 

pada kategori baik (B) berjumlah 9 aspek  atau mencapai 69,2%. 

d) Perbandingan Aspek Kemampuan Guru yang Berkategori Sangat Baik (A) 
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Pada siklus pertama, aspek kemampuan guru yang sudah berada pada kategori sangat baik (A) 

ternyata belum ada, sedangkan pada siklus kedua, aspek kemampuan guru yang sudah berada pada 

kategori sangat baik (A) berjumlah 4 aspek  atau mencapai 30,8%. 

 

Pada siklus pertama, aspek kemampuan guru dalam mengembangkan sendiri langkah-langkah 

pembelajaran berkualitas yang PAIKEM yang sudah memenuhi target penelitian baru berjumlah 3 

aspek atau baru mencapai 23,1%, sedangkan pada siklus kedua, aspek kemampuan guru dalam 

mengembangkan sendiri langkah-langkah pembelajaran berkualitas yang PAIKEM yang sudah 

memenuhi target penelitian berjumlah 13 aspek atau telah mencapai 100%, 

   

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian data hasil penelitian dan pembahasannya sebagaimana disajikan pada bab 

sebelumnya, maka peneliti/penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan srategi pembinaan berbasis 

diskusi kelompok dan simulasi ternyata dapat secara efektif meningkatkan kemampuan 

mengembangkan sendiri langkah-langkah pembelajaran berkualitas yang PAIKEM pada guru SMP 

Negeri 1 Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud.  

 

Saran - Saran 

Kepala SMP Negeri 1 Lirung perlu menyusun program pembinaan pengembangan profesi guru secara 

rutin dalam upaya meningkatkan kemampuan profesional para guru dalam mempersiapkan dan 

melaksanakan program pembelajaran yang efektif dan efisien di kelas. Kepala sekolah perlu 

menyiapkan program kegiatan berupa workshop tentang pengembangan model atau strategi 

pembinaan guru yang inovatif  Perlunya kerjasama yang lebih erat lagi antara satuan pendidikan, 

terutama jenjang SMP dengan lembaga atau instansi terkait dalam mengintensifkan pembinaan 

peningkatan kemampuan profesional guru secar terus-menerus atau berkelanjutan. Para guru SMP 

perlu meningkatkan kemampuan profesionalnya secara mandiri, termasuk dalam menyiapkan 

perangkat pembelajaran yang baik dan berkualitas secara rutin dan bersinambungan dalam upaya 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa-siswanya. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Ahmad Djauzak. 1994. Pedoman Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Depdikbud 

Agus Dharma. 2007. Manajemen Sekolah. Jakarta: Pusdiklat Depdiknas  

Ardiana Leo Indra, dkk. 2002. Hakekat Pendidikan dan Aspek-aspeknya. Jakarta : Depdinkas.  

Arifin. 2007. Pendidikan Anak Berkonflik Hukum. Bandung: Alfabeta 

Aqib Zainal. 2009. Belajar dan Pembeklajaran di SMP. Bandung: Yrama Widya 

Bafadal. Ibrahim. 2003. Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar. Jakarta: Bumi Aksara 

Bobbi Porter,dkk. 2001. Quantum Teaching. Bandung: Kaifa 

Corebima Duran, dkk. 2002. Kepribadian Guru. Jakarta : Depdiknas.  

Colin Rose. 2002. Accelerated Learning For The 21 st Century. Bandung: Nuansa 

Dimyati & Mudjiono. 2006. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta 

Duran Corebma,dkk. 2002. Pembelajaran Kontekstual. Jakarta: Depdiknas 

Hadiat. 1998. Alam Sekitar Kita. Jakarta: Depdikbud 

Hanafiah, Nanang & Suhana, Cucu. 2009. Konsep Strategi Pembelajaran.  

 Bandung:  Refika Aditama 

Hosnan, M. 2014. Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21. Bogor: Ghalia 

Indonesia 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7  │   No.1 │    JANUARI 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         100 

  

Irawan, Prasetya. 2003. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: StTIA LAN Press 

Jojoh Nurdiana. 2004. Model-Model Pembelajaran di SMP. Depdiknas: Jakarta. 

Joni Raka & Unen. 1993. Kelompok Kerja. Jakarta: Depdikbud. 

Kuraesin.E. 1999. Mengenal dan Mempelajari Alam. Bandung: Grafindo 

Leo Idra Ardiana,dkk. 2002.  Metode Pembelajaran. Jakarta: Depdiknas 

Makoto Yoshida. 2007. Sekilas Tentang Pelaksanaan Lesson Study di  

Jepang. Jawa Tengah: LPMP 

Moh. Uzer Usman. 2002. Menjadi Guru Profesional. Bandung: Remaja  Rosdakarya 

Moedjiono & Dimyati. 1993. Kapita Selekta Metode-Metode Belajar-Mengajar. Jakarta: Depdikbud.  

Muhammad Ali.H. 1996. Guru Dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung:  

Sinar  Baru Algensindo 

Mukhtar & Ervin A. Priambodo. 2004. Mengukir Prestasi. Jakarta: Misaka Galiza. 

Mulyasa. E. 2007. Menjadi Guru Profesional. Bandung: Remaja Rosdakarya 

Pasaribu, I. L. 2000. Proses Belajar-mengajar. Bandung : Tarsito.  

Prasetya, Irawan. 2003. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta:  

 STIA LAN Press 

Rianto Milan. 2000. Pendekatan dan Metode Pembelajaran. Malang: PPPG IPS dan PMP. 

Rusman. 2015. Pemebelajaran Tematik Terpadu. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

Rusyan Tabrani. A. 1992.  Strategi  Penerapan Kurikulum di Sekolah. Jakarta: Bina Mulia. 

 

 

Dra. Adriana Niora Maalua, M.Pd 

Kepala SMP Negeri 1 Lirung Provinsi Sulawesi Utara 

 

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rbs.org/lesson_study/conference/2002/papers/yoshida_overview.shtml#yoshida


 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7  │   No.1 │    JANUARI 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         101 

  

INTEGRATED THEMATIC LEARNING PROCESS WITH THE 
PROBLEM BASED LEARNING (PBL) MODEL CLASS IV SDN 15 

PADANG SARAI KEC. KOTO TANGAH CITY OF PADANG 
 

PROSES PEMBELAJARAN TEMATIK TERPADU DENGAN MODEL 
PROBLEM BASED LEARNING (PBL) KELAS IV SDN 15 PADANG 

SARAI KEC. KOTO TANGAH  KOTA PADANG 
 

Nurhaida, S.Pd 

Guru SD Negeri 15 Padang Sarai Provinsi Sumatera Barat 

 

ABSTRAK 

The research objective was to describe the Improvement of Integrated Thematic Learning Process with the 

Problem Based Learning (PBL) Model in Class IV SDN 15 Padang Sarai Kec. Koto Tangah, the city of Padang. 

The research method is classroom action research, with qualitative and quantitative approaches. The research 

subjects were teachers and fourth grade students of SDN 15 Padang Sarai Kec. Tangah Koto. The results 

showed an increase in the integrated thematic learning process in cycle I and cycle II. The average percentage 

of teachers' ability to design lesson plans from 75% to 95.8%. The average percentage of teacher 

implementation from 77.5% to 92.5%. The average percentage of students' implementation from 77.5% to 

92.5%. 

Key Word: Integrated Thematic Learning Process, PBL 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan Peningkatan Proses Pembelajaran Tematik Terpadu dengan 

Model Problem Based Learning (PBL) di Kelas IV SDN 15 Padang Sarai Kec. Koto Tangah, kota Padang. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas, dengan pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SDN 15 Padang Sarai Kec. Koto Tang. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya peningkatan proses pembelajaran tematik terpadu pada siklus I dan siklus II. 

Rata-rata persentase kemampuan guru merancang RPP dari 75% menjadi 95,8%. Rata-rata persentase 

implementasi guru dari 77,5% menjadi 92,5%. Rata-rata persentase keterlaksanaan siswa dari 77,5% menjadi 

92,5%. 

Kata Kunci: Proses Pembelajaran Tematik Terpadu, PBL 

 

 

Pendahuluan 

Kurikulum 2013 yang menekankan pada pembelajaran berbasis aktivitas. Dalam proses pembelajaran 

kurikulum 2013 mengedepankan perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk merubah 

tingkah laku siswa supaya lebih bertanggung jawab, peduli lingkungan, disiplin, kerja sama, dan 

percaya diri. Maka, penilaiannya lebih menekankan pada penilaian proses baik pada aspek sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum 2013 melaksanakan pembelajaran tematik terpadu dalam 

proses pembelajarannya. Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada siswa dan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan siswa. Hal ini 

dijelaskan juga oleh Kemendikbud (2014:15) mengatakan bahwa, “Pembelajaran tematik 

terpadu adalah salah satu model pembelajaran yang efektif karena mampu mewadahi dan 

menyentuh secara terpadu dimensi emosi, fisik dan akademik siswa di dalam kelas atau di 

lingkungan sekolah.” Oleh karena itu kondisi pembelajaran yang tercipta diarahkan untuk 

mendorong siswa dalam mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberi tahu. Penerapan 
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pembelajaran tematik terpadu diharapkan membawa perubahan dalam proses pembelajaran di Sekolah 

Dasar (SDN ).  

 

Untuk meningkatkan proses pembelajaran guru harus mampu memilih dan menggunakan berbagai 

model pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah model Problem 

Based Learning (PBL). Keunggulan dari PBL adalah pembelajaran yang menghadapkan siswa pada 

masalah-masalah sebelum proses pembelajaran dan masalah-masalah tersebut adalah masalah yang di 

dunia nyata, memacu siswa untuk meneliti, menguraikan, dan mencari penyelesaian, bekerjasama 

dalam kelompok, serta merangsang siswa untuk berpikir lebih keras lagi, sehingga menghasilkan 

pembelajaran bermakna untuk siswa serta berkesinambungan. Hartono (2014:114) menjelaskan 

bahwa, “PBL merupakan proses pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu masalah 

sebelum memulai proses pembelajaran.” Pembelajaran ini memberikan peluang sebanyak-banyaknya 

kepada siswa untuk berbagai penemuan, motivasi, dan akan terjalinnya kerjasama dalam 

menyelesaikan tugas. PBL juga mampu mengantarkan siswa pada pembelajaran yang menyenangkan, 

bertanggung jawab, dan saling menghargai sesama teman. Berdasarkan permasalahan yang terjadi 

maka jelaslah bahwa PBL merupakan solusi yang tepat untuk mengobati masalah-masalah yang 

terjadi. Sehingga peneliti tertarik untuk menulis artikel dengan judul, yaitu: “Peningkatan Proses 

Pembelajaran Tematik Terpadu dengan Model Problem Based Learning (PBL) di Kelas IV SDN  15 

Padang Sarai Kec. Koto Tangah kota Padang.” 

 

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peningkatan Proses 

Pembelajaran Tematik Terpadu dengan Model Problem Based Learning (PBL) di Kelas IV SDN  15 

Padang Sarai Kec. Koto Tangah lota Padang.  

 

Metodologi  

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK).  Di mana PTK adalah 

suatu usaha seseorang untuk memahami apa yang sedang terjadi, sambil terlibat dalam sebuah proses 

perbaikan dan perubahan. PTK yang dilakukan merupakan kegiatan reflektif dalam berpikir dan 

bertindak yang dilakukan oleh guru. Dalam hal ini Kunandar (2012:45) mengatakan bahwa, ” PTK 

adalah penelitian tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di 

kelas.”  

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Menurut 

Setyosari (2013:50) ”Pendekatan kualitatif adalah pendekatan dimana peneliti dalam melakukan 

penelitiannya melakukan teknik-teknik observasi sebagai pengumpul data untuk menyajikan respons 

dan perilaku subjek.” Sedangkan Basrowi (2008:5) “Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan 

yang bermula dari studi tentang ilmu-ulmu alam berupa kajian pseudo-kuantitatif yang mengharuskan 

semua kajian penelitian diukur dengan angka-angka kuantitatif secara ontologis.” 

 

Data tersebut terdiri atas data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data yang didapat adalah proses 

pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model PBL di kelas IV SDN  15 Padang Sarai 

Kec. Koto Tangah Kota Padang yang diperoleh dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data yaitu 

dengan observasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan observasi Pelaksanaan Proses 

Pembelajaran Tematik Terpadu dengan model Problem Based Learning (PBL). Instrumen penelitian 

yang digunakan adalah lembar observasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan lembar 

observasi Pelaksanaan Proses Pembelajaran Tematik Terpadu dengan model Problem Based Learning 

(PBL).  
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Data yang diperoleh  dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan model analisis data kualitatif 

dan kuantitatif. Data kualitatif dianalisis dengan analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh 

Wiriaatdmadja (2007:135) yaitu “Analisis data dimulai dengan menelaah sejak pengumpulan data 

sampai seluruh data terkumpul, mereduksi data berdasarkan masalah yang diteliti, malakukan 

penyajian data terakhir penyimpulan dan verifikasi data.” Tahap analisis tersebut dilakukan secara 

berulang-ulang setelah data selesai dikumpulkan pada setiap tahap pengumpulan data dalam setiap 

tindakan. Model analisis kuantitatif yaitu  data yang disajikan dalam bentuk angka-angka. Untuk 

menghitung presentase hasil pengamatan praktik pembelajaran yaitu dalam Kemendikbud (2014:146) 

dengan rumus persentase sebagai berikut: 

Nilai = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100%   

Selanjutnya kriteria taraf keberhasilannya menurut Kemendikbud (2014:146), yaitu 90<AB ≤ 100 = 

Amat Baik (AB), 80 < B ≤ 90 = Baik (B), 70 < C ≤ 80 = Cukup (C), ≤ 70 =  Kurang (K). 

 

Hasil Penelitian  

Siklus I  

Perencanaan  

Sebelum pelaksanaan dilakukan terlebih dahulu disusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

Sebelum RPP disusun, peneliti menganalisis setiap kompetensi dasar yang dikembangkan dalam buku 

guru dan buku siswa kurikukum 2013 kelas IV tema 4 semester I. Perencanaan disusun untuk satu kali 

pertemuan (6 x 35 menit) atau 1 hari pembelajaran. Materi pembelajaran sesuai dengan tema 4 

Berbagai Pekerjaan subtema 2 Barang dan Jasa pada Pembelajaran 4.  Perencanaan siklus I pertemuan 

II tidak jauh berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Sesuai dengan tema 4 Berbagai Pekerjaan 

subtema 2 Barang dan Jasa pada Pembelajaran 5.  Kompetensi dasar yang diambil yaitu mata 

pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, IPS, dan Matematika.  

 

Pelaksanaan  

Pembelajaran ini berlangsung selama  6 x 35 menit (1 hari pembelajaran). Proses pembelaran pada 

penelitian ini dilakukan meliputi 3 kegiatan yaitu kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir 

dengan menggunakan model Problem Based Learning (PBL). Tahap-tahap yang digunakan adalah 

tahap menurut Kemendikbud (2014:27) yang terdiri dari 5 tahap, yaitu: 1) Orientasi siswa kepada 

masalah, 2) mengorganisasikan siswa, 3) membimbing penyelidikan individu dan kelompok, 4) 

mengembangkan dan menghasilkan hasil karya/laporan, 5) menganalisa dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah.  

 

Pembelajaran ini berlangsung selama  6 x 35 menit (1 hari pembelajaran). Proses pembelaran pada 

penelitian ini dilakukan meliputi 3 kegiatan yaitu kegiatan awal, yaitu guru menyiapkan siswa untuk 

belajar, memberikan appersepsi, serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti, yaitu pada 

tahap 1 Orientasi siswa kepada masalah, melakukan tanya jawab dan guru menetapkan permasalahan. 

Tahap 2 Mengorganisasikan siswa, yaitu guru membentuk siswa menjadi 4 kelompok dan guru 

membagikan LKS yang sama kepada setiap kelompok. Tahap 3 Membimbing penyelidikan individu 

dan kelompok, yaitu guru membimbing siswa, mengelilingi mendatangi setiap kelompok apakah 

setiap kelompok bekerja sama dalam kelompoknya. Memastikan bahwa apakah ada kesulitan siswa 

dalam mengerjakan LKSnya.  

 

Tahap 4 Mengembangkan dan menghasilkan hasil karya/laporan, yaitu pada tahap ini guru 

membimbing siswa agar segera menyelesaikan LKSnya dan mendapatkan penyelesaian dari 

masalahnya. Tahap 5 Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yaitu di dalam tahap 
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ini guru mengonfirmasikan jawaban siswa. Melakukan Tanya jawab tentang penyelesaian masalah 

tersebut. dan kegiatan akhir siswa diberi beberapa latihan sebagai tindak lanjut. 

 

Pengamatan  

Pengamatan pada penilaian RPP siklus I pertemuan I dilaksanakan melalui lembar pengamatan 

penilaian RPP, dengan aspek penilaian terdiri dari: (a) Identitas mata pelajaran, (b) perumusan 

indikator, (c) perumusan tujuan pembelajaran, (d) pemilihan materi ajar, (e) pemilihan sumber belajar, 

(f) pemilihan media belajar, (g) metode pembelajaran, (h) skenario pembelajaran, (i) penilaian 

autentik. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh observer, persentase nilai pada penilaian RPP 

siklus I pertemuan I adalah 69,4% dengan kualifikasi Kurang (K). Sedangkan pengamatan penilaian 

RPP siklus I pertemuan II persentase nilai pada adalah 80,6% dengan kualifikasi Baik (B). Persentase 

rata siklus I adalah 75% dengan kualifikasi Cukup (C). Berdasarkan hasil pengamatan RPP siklus II 

pertemuan I mendapat nilai 94,4 % dengan kualifikasi Amat Baik (AB) dan pertemuan II mendapat 

nilai 97,2 % dengan kualifikasi Amat Baik (AB), sehingga persentase rata-rata yang diperoleh pada 

siklus I adalah 95,8 % dengan kualifikasi amat baik (AB). 

 

Pengamatan pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan model PBL pada pelaksanaan guru 

siklus I pertemuan I persentase yang diperoleh adalah 75% dengan kualifikasi Cukup (C) dan 

pertemuan II adalah 80 % dengan kualifikasi baik (B), sehingga persentase dari rata-rata yang didapat 

dari 77,5 % dengan kualifikasi cukup (C). Siklus II pertemuan I diperoleh 90 % dengan kualifikasi 

amat baik (AB) dan petemuan II diperoleh persentase 95 % dengan kualifikasi amat baik (AB) 

sehingga mendapat persentase rata-rata pelaksanaan guru yaitu 92.5 % dengan kualifikasi amat baik 

(AB). Dari pelaksanaan  siswa persentase siklus I pertemuan I yaitu  90 % dengan kualifikasi amat 

baik (AB) dan petemuan II diperoleh persentase 95 % dengan kualifikasi amat baik (AB) sehingga 

mendapat persentase rata-rata pelaksanaan siswa yaitu 92.5 % dengan kualifikasi amat baik (AB). 

 

Refleksi  

Dari hasil pengamatan yang dilakukan diketahui bahwa perencanaan pembelajaran tematik terpadu 

dengan model PBL semua aspek sudah ada namun belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini terlihat 

masih adanya aspek yang sesuai sebagian. Sesuai dengan hasil refleksi peneliti dengan guru kelas 

terkait perencanaan siklus I pertemuan I ini, maka kekurangan-kekurangan yang telah disebutkan di 

atas harus diperbaiki pada siklus I pertemuan II agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan 

maksimal.sedangkan pada siklus I pertemuan II diketahui bahwa perencanaan pembelajaran tematik 

terpadu dengan model PBL semua aspek sudah ada walau belum terlaksana dengan maksimal. Namun 

sudah ada peningkatan dari pertemuan sebelumnya. Hal ini terlihat masih adanya aspek yang sesuai 

sebagian. Sesuai dengan hasil refleksi peneliti dengan guru kelas terkait perencanaan siklus I 

pertemuan II  ini, maka kekurangan-kekurangan yang telah disebutkan di atas harus diperbaiki pada 

siklus II agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan maksimal. 

 

Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan model PBL pada siklus I pertemuan I belum 

terlaksana dengan baik. Pada hasil pengamatan masih ditemukan kekurangan-kekurangan. Hasil 

pengamatan menunjukkan bahwa penerapan model PBL pada pembelajaran tematik terpadu belum 

terlaksana dengan maksimal. Dari refleksi pada siklus I pertemuan I, disimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran yang diharapkan pada siklus I pertemuan I belum tercapai dengan baik. Dengan 

demikian, peningkatan proses pembelajaran tematik terpadu dengan model PBL peneliti lanjutkan 

pada siklus I pertemuan II dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ditemui pada siklus I 

pertemuan I. Kekurangan-kekurangan yang ditemui pada siklus I pertemuan I akan diperbaiki pada 

siklus I pertemuan II. Sedangkan pada siklus I pertemuan II Pelaksanaan pembelajaran tematik 
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terpadu dengan model PBL pada siklus I pertemuan II belum terlaksana dengan baik. Namun sudah 

mengalami peningakatan dari pertemuan sebelumnya. Berdasarkan hasil pengamatan masih 

ditemukan kekurangan-kekurangan. Berdasarkan hasil dari pengamatan tentang pelaksanaan 

pembelajaran tematik terpadu dengan model PBL dari aspek guru dan siswa pada siklus I pertemuan 

II ini menunjukkan bahwa penerapan model PBL pada pembelajaran tematik terpadu belum 

terlaksana dengan maksimal. Namun sudah  mengalami peningkatan walaupun belum secara 

signifikan. Dari refleksi pada siklus I pada pertemuan I dan II, disimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran yang diharapkan pada siklus I belum tercapai dengan baik. Dengan demikian, 

peningkatan proses pembelajaran tematik terpadu dengan model PBL peneliti lanjutkan pada siklus II 

dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ditemui pada siklus I pertemuan I dan II. 

Kekurangan-kekurangan yang ditemui pada siklus I akan diperbaiki pada siklus II. 

 

Siklus II  

Perencanaan  

Perencanaan pada siklus II pertemuan I tidak jauh berbeda dengan perencanaan pada siklus 

sebelumnya. Materi pembelajaran pada siklus II pertemuan I ini diperoleh dari buku guru, buku siswa, 

internet serta buku penunjang yang relevan. Sesuai dengan tema 4 Berbagai Pekerjaan subtema 3 

Pekerjaan Orang Tuaku pada Pembelajaran 2. Perencanaan siklus II pertemuan II disesuaikan dengan 

tema 4 Berbagai Pekerjaan subtema 3 Pekerjaan Orang Tuaku pada Pembelajaran 4. Kompetensi 

dasar yang diambil berdasarkan mata pelajaran IPS, IPA, PPKn, dan Matematika. 

 

Pelaksanaan  

Pembelajaran ini berlangsung selama  6 x 35 menit (1 hari pembelajaran). Proses pembelaran pada 

penelitian ini dilakukan meliputi 3 kegiatan yaitu kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir 

dengan menggunakan model Problem Based Learning (PBL). Pembelajaran ini berlangsung selama 6 

x 35 menit (1 hari pembelajaran). Proses pembelaran pada penelitian ini dilakukan meliputi 3 kegiatan 

yaitu kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir dengan menggunakan model Problem Based 

Learning (PBL). 

 

Pengamatan  

Penilaian RPP siklus I pertemuan I mendapat skor yang diperoleh adalah 34 dengan skor maksimal 

36, maka persentase nilai pada penilaian RPP siklus II pertemuan I adalah 94,4 % dengan kualifikasi 

amat baik (AB) dan siklus II pertemuan II adalah 97,2 % dengan kualifikasi amat baik (AB). 

Sehingga mendapat persentase rata-rata pada siklus I yaitu 95,8 % dengan kualifikasi amat baik (AB). 

 

Penilaian pelaksanan pembelajaran tematik terpadu dengan model PBL pada siklus II pertemuan I 

mendapat persentase adalah 90 % dengan kualifikasi amat baik (AB) dan siklus II pertemuan II adalah 

95 % dengan kualifikasi amat baik (AB). Sehingga mendapat persentase rata-rata pada siklus II yaitu 

92.5 % dengan kualifikasi amat baik (AB). 

 

Refleksi  

Perencanaan  

Berdasarkan hasil pengamatan yang yang dilakukan oleh guru kelas (observer) pada siklus II 

pertemuan I dapat dilihat bahwa perencanaan pembelajaran tematik terpadu dengan model PBL sudah 

terlaksana lebih baik daripada siklus I dan kegiatan pembelajaran telah dilaksanakan dengan lebih 

baik. Terdapat banyak aspek yang sudah terlaksana yang menunjukkan peningkatan dari siklus 

sebelumnya. Namun masih mengalami kekurangan dalam beberapa aspek. Sedangkan Dari hasil 

pengamatan yang yang dilakukan oleh guru kelas (observer) pada siklus II pertemuan II dapat dilihat 
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bahwa perencanaan pembelajaran tematik terpadu dengan model PBL sudah terlaksana lebih baik 

daripada siklus I dan pertemuan sebelumnya serta kegiatan pembelajaran telah dilaksanakan dengan 

lebih baik. Terdapat banyak aspek yang sudah terlaksana yang menunjukkan peningkatan dari siklus 

sebelumnya. Namun masih mengalami kekurangan dalam beberapa aspek.  

 

Pelaksanaan  

Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan model PBL pada siklus II pertemuan I sudah 

terlaksana lebih baik, karena sudah adanya peningkatan dari siklus I dari setiap pertemuannya. Namun 

masih ada beberapa kekurangan yang ditemukan oleh guru kelas (observer). Berdasarkan  hasil 

pengamatan pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan model PBL dari aspek guru dan aspek 

siswa yang telah dilaksanakan, dapat dilihat bahwa proses pembelajaran tematik terpadu meningkat. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian dalam pembelajaran siklus II pertemuan I 

telah terlaksana dengan cukup baik. Maka, peneliti pada penelitian ini melakukan perbaikan di siklus 

II pada pertemuan selanjutnya. Sedangkan Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan model 

PBL pada siklus II pertemuan II sudah terlaksana lebih baik, karena sudah adanya peningkatan dari 

siklus I dari setiap pertemuannya. Namun masih ada satu kekurangan yang ditemukan oleh guru kelas 

(observer). Berdasarkan  hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan model 

PBL dari aspek guru dan aspek siswa yang telah dilaksanakan, dapat dilihat bahwa proses 

pembelajaran tematik terpadu meningkat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian 

dalam pembelajaran siklus II telah terlaksana dengan sangat baik. Maka, penelitian tentang 

peningkatan proses pembelajaran tematik terpadu di kelas IV SDN  ini telah berhasil. 

 

Pembahasan  

Siklus I 

Berdasarkan data yang terdapat pada lembar pengamatan penilaian RPP siklus I masih belum 

mencapai hasil yang maksimal yaitu pada tema 4 Berbagai Pekerjaan subtema 2 Barang dan Jasa pada 

pembelajaran 4 dan 5. Berikut hasil temuan pada siklus I diantaranya: kesesuaian rumusan indikator 

dengan aspek keterampilan yang disebabkan karena guru yang kurang bisa merumuskan indikator 

dalam aspek keterampilan. Materi ajar sesuai dengan karakteristik siswa, penyebabnya adalah guru 

belum begitu tahu bagaimana karakteristik siswa, sehingga ada beberapa materi yang kurang sesuai 

dengan karakteristik siswa. Kesesuaian dengan model Problem Based Learning (PBL) dan kesesuaian 

dengan karakteristik siswa. Hal ini dikarenakan guru belum mantap dalam memahami PBL sehingga 

masih ada yang belum sesuai dengan PBL. Dari hasil analisis data pada lembaran pengamatan 

penilaian RPP menunjukkan bahwa perolehan persentase pada pembelajaran 4 dan 5 yaitu dengan 

persentase skor 69,4 % dan 80,6 % dengan kualiafikasi kurang (K) dan baik (B). 

 

Hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan model PBL dari aspek guru dan 

siswa yang terdapat pada pertemuan I dan pertemuan II dengan persentase skor 75 %, 75 % dan 80%, 

80% dengan kualifikasi cukup (C). Di sini menunjukkan ada peningkatan walaupun masih banyak 

kekurangan. Adapun kekurangan-kekurangan yang terdapat pada siklus I sebagai berikut: guru belum 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan siswa. Hal ini disebabkan oleh 

guru yang langsung menghadapkan siswa kepada masalah. Guru belum membimbing siswa ikut 

terlibat dalam mencari informasi hingga menyelesaikan masalah dalam kelompoknya. Hal ini 

dikarenakan guru terfokus kepada kelompok-kelompok tertentu saja. Guru belum meminta siswa 

untuk mempresentasikan pesan di dalam posternya kepada teman-temannya. Hal ini dikarenakan 

waktu yang tersedia banyak yang terpakai untuk siswa membuat poster. 
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Siklus II 

Perencanaan pada siklus II tidak jauh berbeda dengan perencanaan pada siklus I. Perencanaan pada 

siklus II sudah terlaksana dengan kualifikasi amat baik (AB). Hal ini berdasarkan data hasil 

pengamatan penilaian RPP yang diketahui bahwa perolehan persentase pada pembelajaran 2 dan 4 

dengan persentase skor 94,4 % dan 97,2 %. Kekurangan yang terlihat pada pertemuan I yaitu: Pada 

aspek pemilihan sumber belajar masih ada deskriptor yang belum muncul yaitu  kesesuaian dengan 

karakteristik siswa, dan Pada aspek pemilihan media belajar masih ada deskriptor yang belum muncul 

yaitu  kesesuaian dengan karakteristik siswa. Kekurangan-kekurangan yang masih terlihat pada 

pertemuan II yaitu: Pada aspek pemilihan sumber belajar masih ada deskriptor yang belum muncul 

adalah  kesesuaian dengan karakteristik siswa. Perencanaan pada siklus II ini mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan siklus sebelumnya. 

 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Berdasarkan 

diskusi peneliti dengan guru kelas IV SDN  15 Padang Sarai Kec. Koto Tangah kota Padang, selama 

pelaksanaan pembelajaran ditemukan kekurangan pada peremuan I yaitu: Pada tahap orientasi siswa 

kepada masalah, guru belum menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan 

siswa, dan Pada tahap mengorganisasikan siswa, guru belum memberi nama masing-masing 

kelompok. Sedangkan kekurangan pada siklus II pertemuan II hanya pada saat guru 

mengorganisasikan siswa dalam kelompok. Guru belum memberi nama setiap kelompok. Sehingga 

siswa tidak mendapatkan nama kelompok dari guru. Siswa menentukan sendiri nama kelompoknya. 

Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan model 

PBL dari aspek guru dan aspek siswa pada siklus II pertemuan I dan II ini dengan persentase skor 

90%, 90% dan 90 %,90% dengan kualifikasi amat baik (AB). Di sini menunjukkan bahwa selalu ada 

peningkatan dari setiap pertemuannya baik itu dari siklus I pertemuan I dan II hingga ke siklus II 

pertemuan I dan II. Dari analisis penelitian siklus II nilai penerapan PBL telah tercapai sesuai dengan 

yang diharapkan, dilihat dari penilaian proses. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada  siklus II, maka 

pelaksanaan siklus II telah terlaksana dengan baik dan peneliti telah berhasil menerapkan model PBL 

dalam proses pembelajaran tematik terpadu di kelas IV SDN  15 Padang Sarai Kec. Koto Tangah kota 

Padang. 

 

Simpulan dan Saran 

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Perencanaan pembelajaran 

tematik terpadu di kelas IV SDN  dengan model Problem Based Learning (PBL) dituangkan dalam 

bentuk RPP yang komponen penyusunnya terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, 

tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran, media/alat 

dan sumber pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. RPP dibuat sesuai dengan tahap-tahap PBL, 

antara lain: orientasi siswa pada masalah, mengorganisasikan siswa, membimbing penyelidikan 

individu maupun kelompok, mengembangkan dan menghasilkan hasil karya/laporan, serta 

menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Perencanaan pembelajaran dirancang 

oleh peneliti yang berperan sebagai guru di  kelas IV SDN  15 Padang Sarai Kec. Koto Tangah kota 

Padang. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kemampuan merancang RPP pembelalajaran 

tematik terpadu pada siklus I ke siklus II di setiap pertemuannya. Persentase rata-rata kemampuan 

guru merancang RPP dari 75%  dengan kualifikasi cukup (C) mencapai 95,8% dengan kualifikasi 

amat baik (AB) .  

 

Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan model PBL dilaksanakan dengan tahap-tahap yang 

telah disebutkan di atas. Pada pelaksanaannya juga menunjukkan peningkatan dari siklus I ke siklus II 

dari setiap pertemuannya. Baik dari aspek pelaksanaan guru maupun aspek pelaksanaan siswa. 
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Persentase rata-rata pelaksanaan guru dari 77,5% dengan kualifikasi cukup (C) mencapai 92,5 % 

dengan kualifikasi amat baik (AB). Persentase rata-rata pelaksanaan siswa dari 77,5% dengan 

kualifikasi cukup (C) mencapai 92,5% dengan kualifikasi amat baik (AB). Dengan demikian, 

pembelajaran tematik terpadu dengan model Problem Based Learning (PBL) layak dipertimbangkan 

oleh guru terutama di tingkat SDN  untuk menjadi model pembelajaran alternatif dan referensi dalam 

memilih model pembelajaran yang disesuaikan dengan materi pembelajaran guna meningkatkan 

proses pembelajaran dan hasil belajar siswa baik itu dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the level of effectiveness of using card game media in an effort to 

improve student social studies learning outcomes. This research was conducted from April to May 2018 which 

took place in Class VII SMP Negeri 1 Abung Tinggi. The method used in this research is Classroom Action 

Research with a sample of 36 students of class VII SMP Negeri 1 Abung Tinggi. The instruments used are lesson 

plans, observation sheets, interview sheets and social studies learning outcomes tests on Economics material, 

namely Taxes and Market Price Balance, in the form of 20 multiple choice questions. In this study, 2 cycles 

were carried out, each 1 cycle consisting of 3 meetings. The results showed that student learning activities 

experienced significant changes and the average N-Gain in the first cycle was 0.54 and increased to 0.77 in the 

second cycle. Based on these results, it can be proven that the use of card game media is effective in improving 

students' social studies learning outcomes on Economics material, namely Tax and Market Price Balance. 

Key Word: Card Game, Learning Outcomes, Class Action Research 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan media permainan kartu dalam 

upaya meningkatkan hasil belajar IPS siswa. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April hingga Mei 2018 yang 

bertempat di Kelas VII SMP Negeri 1 Abung Tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Reseach) dengan sampel berjumlah 36 siswa kelas VII SMP 

Negeri 1 Abung Tinggi. Instrumen yang digunakan berupa RPP, lembar observasi, lembar wawancara dan tes 

hasil belajar IPS pada materi Ekonomi yakni Pajak dan Keseimbangan Harga Pasar, berbentuk pilihan ganda 

sebanyak 20 soal. Pada penelitian ini dilakukan 2 siklus, setiap 1 siklus terdiri dari 3 kali pertemuan. Hasil 

penelitian diperoleh bahwa aktivitas belajar siswa mengalami perubahan yang signifikan dan rata-rata N-Gain 

pada siklus I 0,54 dan meningkat menjadi 0,77 pada siklus II. Berdasarkan hasil tersebut dapat dibuktikan 

bahwa penggunaan media permainan kartu efektif dalam meningkatkan hasil belajar IPS siswa pada materi 

Ekonomi yakni Pajak dan Keseimbangan Harga Pasar. 

Kata Kunci: Permainan Kartu, Hasil Belajar, Penelitian Tidakan Kelas 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pembangunan Nasional dalam pendidikan ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Peran dunia pendidikan senantiasa harus dinamis dan 

tanggap dalam menghadapi dan mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi pada bangsa Indonesia. 

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tidak hanya dilakukan dengan pembekalan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) saja tetapi juga dapat memanfaatkan IPTEK itu sendiri dalam 

dunia pendidikan. 
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Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat tidak akan bermanfaat bila tidak diimbangi 

dengan kehidupan beragama dan penanaman nilai-nilai luhur di dalam masyarakat. Oleh karena itu, 

penyesuaian dan perubahan nilai-nilai luhur tersebut meminta usaha pendidikan yang tidak mudah. 

 

Menurut Qomari Anwar “Nilai-nilai norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan 

budaya Indonesia hendaknya terus dikaji dan ditanamkan pada generasi yang akan datang.” Hal ini 

sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 

pada bab II pasal 3 tentang dasar, fungsi dan tujuan pendidikan yaitu, Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Undang-undang tersebut menjadikan pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa serta berilmu pengetahuan. Sebagai upaya 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, pemerintah menyelenggarakan pendidikan di 

sekolah-sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), sampai Perguruan Tinggi . Siswa di sekolah 

diberikan berbagai macam pelajaran seperti Bahasa Indonesia, PKN, Matematik, IPA, dan IPS. 

 

Menurut Supriono “Untuk mencapai keberhasilan tujuan pendidikan yang diamanatkan dalam 

Undang-undang tersebut diatas, komponen pendidikan yang meliputi motivasi belajar, materi, proses, 

dan tujuan pembelajaran harus saling terkait dan mempengaruhi” 

 

Dalam proses belajar mengajar, guru berusaha untuk mentransfer pesan kepada siswa. Namun untuk 

menghasilkan perubahan perilaku sebagaimana diharapkan dalam proses pembelajaran tidaklah 

mudah. Karena untuk mendapatkan pemahaman yang sama antara guru dengan siswa tentang makna 

pesan yang disampaikan bukanlah suatu hal yang mudah. Oleh karena itu, guru sebagai ujung tombak 

dalam pencapaian tujuan pendidikan perlu memilih strategi pembelajaran yang efektif dan efisien. 

 

Pada kenyataannya pembelajaran yang diterapkan oleh pembelajar pada saat ini sebagian besar masih 

berpusat pada guru. Siswa hanya dijadikan objek didik, sehingga aktivitas siswa tidak optimal. Oleh 

karena itu, diperlukan adanya strategi pembelajaran IPS yang dapat meningkatkan aktivitas siswa 

dalam menyelesaikan suatu masalah. Dengan kata lain siswa harus dijadikan subjek belajar, bukan 

sebagai objek belajar. 

 

Proses pembelajaran yang terjadi selama ini di sekolah dinilai monoton karena kurang adanya 

penggunaan metode dan media pembelajaran. Komunikasi selama pembelajaran berlangsung satu 

arah, sehingga interaksi antara siswa dengan guru dan siswa dengan siswa sangat minim. Sebagian 

siswa cenderung menganggap mata pelajaran IPS Terpadu sulit dimengerti, atau penyampaian materi 

yang terlalu kaku sehingga siswa sulit untuk mencerna pelajaran yang diberikan. 

 

Kesulitan yang dialami siswa dalam proses belajar mengajar dapat terjadi jika otak menerima 

ancaman atau tekanan sehingga mengakibatkan kapasitas saraf berfikir rasional mengecil yang 

mengakibatkan otak tidak dapat mangakses keterampilan berpikir yang tinggi. Oleh karena itu, agar 

dapat tercipta suasana yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran, kuncinya adalah 

membangun ikatan emosional antara guru dengan murid, yaitu dengan menciptakan kesenangan 

dalam belajar, menjalin hubungan, dan menyingkirkan segala ancaman dari suasana belajar. 
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Salah satu materi dalam IPS Terpadu yang dapat diintergensi dengan nilai adalah materi Ekonomi. 

Materi Ekonomi bersifat pemahaman dan rumus, sehingga diharapkan siswa akan lebih mudah untuk 

memahaminya. Pembelajaran IPS Terpadu cenderung kurang efektif jika hanya menggunakan metode 

ceramah atau latihan soal biasa saja. Oleh karena itu, diperlukan suatu usaha untuk dapat mengatasi 

kejenuhan siswa dalam proses pembelajaran. Salah satu cara agar proses pembelajaran dapat berjalan 

dengan efektif adalah dengan menggunakan media pembelajaran. 

 

Menurut Ken Freed “Media pembelajaran merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan sebagai 

alat bantu untuk meminimalisir kesulitan siswa dalam pembelajaran. Selain itu, media dapat 

digunakan sebagai salah satu strategi efektif lainnya untuk menanamkan dengan jelas tentang pesan 

atau materi yang diberikan guru secara interaktif”. Media pembelajaran yang digunakan harus bersifat 

komunikatif, mudah digunakan, dan membangkitkan minat siswa dalam kegiatan pembelajaran. Oleh 

karena itu Sumiati Asra “Pada dasarnya media pembelajaran sangat diperlukan dalam upaya 

mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Namun, bukan berarti media pembelajaran yang digunakan 

harus selalu bersifat canggih dan pengadaannya memerlukan pendanaan yang cukup besar. ” 

 

Salah satu media pembelajaran yang tidak memerlukan pendanaan yang besar namun bersifat 

menyenangkan serta mendidik adalah dengan menggunakan media berupa kartu. Penggunaan media 

kartu IPS dalam penelitian ini diharapkan dapat berpengaruh positif dalam pembelajaran IPS Terpadu 

sehingga membuat kegiatan belajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Kartu IPS merupakan 

salah satu alternatif media pembelajaran yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran IPS 

Terpadu. 

 

Media permainan merupakan satu inovasi pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa dalam 

memahami teori secara mendalam melalui pengalaman-pengalaman belajar. Bahkan dengan 

permainan dapat meningkatkan aktifitas, minat dan motivasi siswa dalam belajar. Hal ini senada 

dengan pendapat Abdul Kadir yang mengatakan, permainan menjadi salah satu alternatif, selain untuk 

menanamkan pengetahuan kepada siswa dengan menarik dan berbekas, juga berfungsi untuk 

merangsang minat dan perhatian siswa. Menurut Abdul Kadir, “media permainan juga mampu 

merangsang daya pikir inovatif, kreatif, dan kritis siswa sehingga mereka mampu memahami pesan 

yang diberikan. Responrespon positif yang timbul secara komunikatif merupakan hasil dari permainan 

yang dirancang dan diatur secara menarik dan sistematis”. 

 

Pembatasan Masalah 

Dalam hal ini, peneliti membatasi masalah pada kurangnya penggunaan media pembelajaran dalam 

kegiatan belajar mengajar yang diterapkan pada pembelajaran IPS Terpadu pada materi Ekonomi. 

Hasil belajar yang diteliti adalah pada aspek kognitif siswa. 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis membuat suatu 

rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah efektivitas penggunaan media permainan kartu 

terhadap hasil belajar siswa pada materi Ekonomi?” 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan media permainan kartu 

dalam upaya meningkatkan hasil belajar IPS terpadu siswa pada materi Ekonomi. 
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Kajian Pustaka 

Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pen gal aman.(learning is defined as 

the modification or strethening of behavior through experiencing). Menurut pengertian ini, belajar 

adalah merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya 

mengingat, akan tetapi lebih luas daripada itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu 

penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan kelakuan. 

 

Pengertian ini sangat berbeda dengan pengertian lain tentang belajar, yang menyatakan bahwa belajar 

adalah memperoleh pengetahuan, belajar adalah latihan-latihan pembentukan kebiasaan secara 

otomatis, dan seterusnya. Ada pula tafsiran lain tentang belajar, yang menyatakan bahwa belajar 

adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. 

 

Lester D. Crow dan Alice Crow mendefeniskan : Belajar adalah upaya untuk memperoleh kebiasaan-

kebiasaan, pengetahuan dan sikap-sikap. Upaya yang dilakukan oleh seorang yang belajar untuk 

memperoleh berbagai kebiasaan, ilmu dan sikap diatas dilakukan dengan cara tertentu, sehingga 

hambatan yang ditemukan dalam proses belajar dapat diatasi. Sehingga menimbulkan suatu 

perubahan dalam dirinya dalam mereaksi terhadap situasi belajar yang dialaminya. 

 

Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajar aktivitas manusia yang berhubungan 

dengan produksi, distribusi pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Defenisi ekonomi, menurut 

Iskandar Putong, ekonomi atau economic dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari 

bahasa yunani, yakni kata oikos atau oiku dan nomos yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan 

kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan 

perikehidupan dalam rumah tangga. 

 

Ekonomi yang merupakan bagian dari ilmu sosial berasal dari bahasa yunani yaitu dari kata 

oikonomika, kata ini berasal dari oikos dan nomos, oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti 

terlaksana atau pengaturan, jadi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Ekonomi 

mengandung arti tentang “pengetahuan dan penelitian mengenai asas-asas penghasilan, produksi, 

distribusi, pemasaran dan pemakaian barang serta kekayaan”. 

 

Menurut Sapriya, “ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang bagaimana langkanya sumber-sumber 

dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas”. 

 

Media berasal dari bahasa latin “medius” yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media 

adalah “perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan.” Selain sebagai pengantar 

pesan, media juga merupakan suatu sarana dalam proses pembelajaran yang dapat membangkitkan 

minat dan motivasi belajar siswa. Oemar Hamalik berpendapat bahwa “media pendidikan merupakan 

alat, metode dan teknik yang dapat mengefektifkan komunikasi dan interaksi dalam proses pendidikan 

dan pengajaran di sekolah.” 

 

Menurut Munadi, media pembelajaran merupakan “sumbersumber belajar selain guru yang disebut 

penyalur atau penghubung pesan ajar yang diadakan dan/atau diciptakan oleh para guru atau 

pendidik”. Banyak batasan yang dikemukakan para ahli tentang media. Asosiasi Teknologi dan 

Komunikasi Pendidikan di Amerika membatasi media “sebagai segala bentuk dan saluran yang 

digunakan orang untuk menyalurkan pesan dan informasi”. 
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Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan segala 

bentuk yang dipergunakan orang untuk proses informasi dalam pembelajaran guna memberikan 

motivasi dan inovasi pada pembelajaran agar dapat terjadi proses belajar pada siswa secara efektif dan 

efisien. Dalam hal ini efektif berarti memberikan hasil guna yang tinggi ditinjau dari pesannya dan 

kepentingan siswa yang sedang belajar. Sedangkan efisien artinya memiliki daya guna ditinjau dari 

segi cara penggunaannya, waktu dan tempatnya. Suatu media dikatakan efisien apabila 

penggunaannya mudah, dalam waktu yang singkat dapat mencapai isi yang luas dan tempat yang 

diperlukan tidak terlalu luas. Media juga harus bersifat “komunikatif, artinya media tersebut mudah 

dimengerti maksudnya, dengan kata lain apa yang ditampilkan melalui media tersebut mudah untuk 

dipahami siswa”. 

 

Penggunaan media secara kreatif dapat memungkinkan siswa untuk belajar lebih baik dan 

meningkatkan performance siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi media dalam 

pembelajaran adalah segala bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan menyampaikan informasi 

dari sumber kepada siswa yang bertujuan untuk merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Media selain digunakan untuk mengantarkan pembelajaran 

secara utuh dapat juga dimanfaatkan, untuk menyampaikan bagian tertentu dari kegiatan 

pembelajaran, serta memberikan penguatan motivasi. 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas VII SMP Negeri 1 Abung Tinggi pada semester genap tahun ajaran 

2017/2018. Penelitian akan dilaksanakan dari bulan Mei-Juni 2018 Metode penelitian ini 

menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Pelaksanaan tindakan pembelajaran dengan media 

permainan kartu, siswa terlibat langsung dan memainkan kartu yang telah disediakan oleh guru. 

Media permainan kartu ini memicu siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan antusias dan 

memudahkan siswa dalam memahami konsep dan menyerap ilmu yang diberikan. Dengan demikian 

diharapkan hasil belajar siswa akan meningkat. Adapun rancangan siklus dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada bagan 1. Pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah guru IPS dan siswa Kelas VII 

SMP Negeri 1 Abung Tinggi. Adapun jumlah siswa yang menjadi subjek penelitian sebanyak 36 

siswa/i, yang terdiri dari 21 siswa perempuan dan 15 siswa laki-laki.  

 

Hasil Intervensi Tindakan yang diharapkan 

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah adanya partisipasi siswa dalam berinteraksi selama 

proses pembelajaran berlangsung dan adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

khususnya pada materi Ekonomi dengan media permainan kartu. 

 

Data dan Sumber Data 

Data untuk analisis kebutuhan terhadap proses pembelajaran diambil dari hasil wawancara dengan 

guru dan siswa. Data saat proses pembelajaran berlangsung diambil dari lembar observasi, wawancara 

bebas dengan guru pada akhir siklus serta dari hasil kuisioner tiap akhir siklus. Sedangkan sumber 

data hasil belajar diperoleh dari hasil tes siswa yang diberikan sebelum pembelajaran (pre test), dan 

sesudah pembelajaran (post test). 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan observasi. 

Wawancara dilakukan kepada guru IPS dan siswa. Data yang diperoleh dari kegiatan ini adalah 

pandangan siswa terhadap pembelajaran IPS, proses pembelajaran yang diterapkan oleh guru, 
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kesulitan guru dalam mengajarkan IPS pada siswa khususnya pada materi Ekonomi, serta kesulitan 

siswa dalam mempelajari dan memahami IPS khususnya pada materi Ekonomi. 

 

Hasil Penelitian 

Pada awal berdirinya masyarakat mempunyai respon yang sangat baik terbukti, saat pendaftaran 

dibuka SMP Negeri 1 Abung Tinggi langsung menerima siswa sebanyak 83 orang (dua kelas) dan 

tenaga pendidik serta karyawan sebanyak 20 orang. Sekolah ini didirikan sebagai suatu wujud serta 

dalam pembangunan generasi muda dan kepedulian dalam meningkatkan mutu pendidikan, baik 

bidang IPTEK maupun IMTAQ, serta membekali siswa dengan keterampilan melalui penyaluran 

minat dan pengembangan bakat, sebagai bekal masa depan siswa. 

 

Hasil Penelitina 

Berdasarkan hasil analisis, data yang diperoleh menunjukkan bahwa siswa menyenangi pelajaran IPS 

dengan menggunakan media permainan kartu. Dengan adanya rasa senang terhadap suatu 

pembelajaran akan memudahkan siswa dalam memahami materi sehingga dapat meningkatkan 

efektivitas belajar siswa. Meskipun pada siklus I masih terdapat beberapa siswa yang mendapatkann 

nilai dibawah KKM. Dan beberapa siswa saja yang berani bertanya, sedankan yang lainnya lebih 

senang bertanya kepada teman. Hal ini dikarenakan siswa masih merasa malu-malu dan takut jika 

mengajukan pertanyaan langsung kepada guru. Hal ini dikarenakan siswa baru mengenal permainan 

kartu. Setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan media permainan kartu, siswa lebih aktif 

dalam belajar IPS. Selain itu adanya kerjasama dan saling membantu antar siswa, sehingga siswa 

yang sulit dalam memahami pelajaran akan terbantu dengan adanya kerjasama tersebut. Karena 

permainan dilakukan bukan semata-mata untuk membuang-buang waktu atau hanya bersenang-

senang. Namun, ketika bermain siswa akan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, belajar 

mengatasi kesulitan dan memecahkan masalah dalam keadaan senang sehingga sehingga proses 

pembelajaran tidak membosankan. 

 

Pada di awal pembelajaran, yaitu di siklus I siswa mulai mengenal soal-soal permainan. Sehingga 

pada siklus II siswa sudah dapat menguasai materi yang diajarkan, jika dilihat dari banyaknya 

jawaban soal yang benar. Pada siklus II, dilakukan pula perbaikan atas kekurangan dari siklus I, 

sehingga indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Keaktifan belajar siswa ternyata 

memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh 

Syafruddin Wahid “Guru harus memiliki berbagai kemampuan yang berhubungan dengan pengajaran. 

Kemampuan tersebut antara lain; menguasai bahan ajar, menggunakan metode, menggunakan dan 

memilih media pengajaran, dan kemampuan menerapkan komunikasi antar pribadi”. Karena 

pembelajaran merupakan komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh guru sebagai pendidik, 

sedangkan belajar dilakukan oleh siswa. Dan hal ini terbukti pada hasil belajar siswa yang mengalami 

peningkatan setelah menggunakan media permainan kartu dalam pembelajaran.  

 

Pembahasan Temuan penelitian 

Pembelajaran media permainan kartu meningkatkan efektivitas belaj ar siswa 

Permainana dapat mengembangkan motivasi siswa untuk belajar untuk belajar aktif karena permainan 

mampu menembus kebosanan. Rasa senang terhadap pelajaran IPS melalui media permainan kartu 

membuat siswa bersemangat dan dapat berkonsentrasi dalam menerima pelajaran, serta membantu 

siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Dan pada akhirnya memberikan pengaruh positif 

terhadap hasil belajar siswa. Hal ini terbukti: Hasil post test lebih besar dari pada pre test, baik pada 

siklus I maupun pada siklus II. Terjadi peningkatan hasil belajar dilihat dari tercapainya KKM oleh 

seluruh siswa. 
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Pembelajaran menggunakan media permainan kartu membuat siswa memiliki jiwa kompetitif 

dan kerjasama yang baik. 

Permainan memberikan tantangan untuk memecahkan masalah dalam sussana gembira dan dapat 

menimbulkan semangat kooperatif dan mendidik siswa untuk memiliki jiwa kompetitif yang sehat, 

dimana siswa harus bertanggung jawab terhadap diri serta kemampuan dalam menghadapi siswa lain 

untuk mengumpulkan poin-poin sebanyak mungkin. Serta mengajarkan bagaimana bekerjasama yang 

baik dengan siswa lain sehingga memiliki rasa untuk saling membantu dan dapat menciptakan 

pembagian tugas yang baik. Serta membantu siswa yang lamban dan kurang aktif/motivasi dalam 

belajar. 

 

Keterbatasan Peneliti 

Penulis menyadari penelitian ini belum sempurna, meskipun usaha yang dilakukan peneliti telah 

maksimal, namun penelitian ini masih banyak kekurangan. Kekurangan tersebut disebabkan kurang 

meratanya pembagian siswa yang pintar dengan siswa yang kurang pintar dalam setiap kelompok. 

Sehingga masih terdapat kelompok yang pasif dan kurang berpartisipasi dalam pembelajaran. 

Kelompok tersebut tidak mempresentasikan hasil diskusi, mungkin dikarenakan kurang berani atau 

kurang percaya diri atas hasil yang didiskusikan. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan: Pembelajaran dengan 

menggunakan media permainan kartu berpengaruh positif dalam mengembangkan kemampuan, 

pengetahuan, dan sikap siswa serta merangsang dan meningkatkan kepedulian siswa dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar dengan efektif. Dan sebagian besar siswa menyatakan bahwa belajar 

dengan menggunakan media permainan kartu lebih menyenangkan dibandingkan dengan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang lain yaitu dengan menggunakan media ceramah dan 

penugasan. Setelah dilakukan pengolahan data dan analisis dari hasil penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan media permainan kartu efektif dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa pada pembelajaran IPS Terpadu pada materi Ekonomi. Hal ini terlihat dari rata-rata hasil belajar 

IPS pada post test siklus I 80,8 1 dengan N-Gain yang diperoleh 0,54 meningkat pada post test pada 

siklus II menjadi 93,24 dengan N-Gain 0,77. Hasil belajar pada siklus II sudah mencapai kriteria 

ketuntasan belajar yang ditentukan oleh sekolah yaitu 60. Dengan demikian penggunaan media 

permainan kartu meningkatkan hasil belajar IPS Terpadu khususnya pada materi Ekonomi. 

 

Saran 

Kepada pihak sekolah hendaknya memberikan dukungan pada pengembangan metode pembelajaran 

dengan menggunakan media permainan kartu sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan 

baik. Kepada Guru diharapkan: Guru diharapkan dapat menerapkan metode pembelajaran dengan 

menggunakan media permainan kartu karena metode pembelajaran ini mampu meningkatkan 

efektivitas belajar siswa dan menciptakan suasana belajar baru yang menyenangkan dalam belajar 

IPS, sehingga siswa mampu mencapai prestasi yang optimal. Guru lebih memotivasi siswa untuk 

belajar lebih baik dan hasil belajarnyapun akan meningkat. Guru lebih memperhatikan aktifitas siswa 

selama proses pembelajaran. Siswa hendaknya menanamkan rasa senang terhadap pelajaran IPS. 

Karena hal tersebut akan memudahkan siswa dalam memahami pelajaran sehingga dapat 

meningkatkan efektivitas belajar. Kepada orang tua siswa, hendaknya memberikan dukungan ataupun 

motivasi terhadap siswa, sehingga harapan guru tercapai dan berjalan dengan baik. 
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EFFORTS TO INCREASE TEACHERS' COMPETENCE IN EFFORTS 

TO COMPLETE A SYLLABUS AND RPP THROUGH CONTINUOUS 

ACADEMIC SUPERVISION IN SD INPRES 1 ONGKAW 

 

UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DALAM UPAYA 

MENYUSUN SILABUS DAN RPP MELALUI SUPERVISI AKADEMIK 

YANG BERKELANJUTAN DI SD INPRES 1 ONGKAW 
 

Fecky Johan Makarawung, S.Pd 

SD Inpres 1 Ongkaw Provinsi Sulawesi Utara 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research can be formulated as follows: Scientifically prove whether continuous academic 

supervision can improve teacher competence in compiling syllabus and lesson plans. Knowing the right steps in 

conducting academic supervision in order to be able to improve teacher competence in compiling syllabus and 

lesson plans. Measuring the increase in the percentage of teacher competence in compiling the syllabus and 

lesson plans after continuous academic supervision to teachers who have prepared the syllabus and lesson 

plans in the previous year and to teachers who have not prepared the syllabus and lesson plans. can conclude 

that: Continuous academic supervision has been scientifically proven to improve teacher competence in 

compiling syllabus and lesson plans at SD Inpres 1 Ongkaw. This is evidenced by the increase in the number of 

good teacher syllabus from 31% to 83% after academic supervision. In addition, the number of good quality 

lesson plans also increased from 31% to 89. 

Key Word: Teacher Competence, Academic Supervision 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Membuktikan secara ilmiah apakah supervisi akademik 

berkelanjutan dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun silabus dan RPP. Mengetahui langkah-

langkah yang tepat dalam melakukan supervisi akademik agar mampu meningkatkan kompetensi guru dalam 

menyusun silabus dan RPP. Mengukur peningkatan prosentase kompetensi guru dalam menyusun silabus dan 

RPP setelah supervisi akademik berkelanjutan kepada guru yang sudah menyusun silabus dan RPP di tahun 

sebelumnya dan pada guru yang belum menyusun silabus dan RPP. dapat menyimpulkan bahwa: Supervisi 

akademik secara berkelanjutan terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun 

silabus dan RPP di SD Inpres 1 Ongkaw. Ini terbukti dengan meningkatnya jumlah silabus guru yang baik dari 

31% menjadi 83% setelah supervisi akademik. Selain itu jumlah RPP yang berkualitas baik juga meningkat dari 

31% menjadi 89. 

Kata Kunci: Kompetensi Guru, Supervisi Akademik 

 

 

Latar Belakang 

Pendidikan adalah proses merubah manusia menjadi lebih baik, lebih mahir dan lebih terampil. Untuk 

mencapai tujuan tersebut tentunya dibutuhkan strategi yang disebut dengan strategi pembelajaran. 

Dalam strategi pembelajaran terkandung tiga hal pokok yakni perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

 

Perencanaan program berfungsi untuk memberikan arah pelaksanaan pembelajaran sehingga menjadi 

terarah dan efisien. Salah satu bagian dari perencanaan pembelajaran yang sangat penting dibuat oleh 

guru sebagai pengarah pembelajaran adalah Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Silabus memberikan arah tentang apa saja yang harus dicapai guna menggapai tujuan pembelajaran 
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dan cara seperti apa yang akan digunakan. Selain itu silabus juga memuat teknik penilaian seperti apa 

untuk menguji sejauh mana keberhasilan pembelajaran. 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah instrument perencanaan yang lebih spesifik dari 

silabus. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ini dibuat untu memandu guru dalam mengajar agar tidak 

melebar jauh dari tujuan pembelajaran. 

 

Dengan melihat pentingnya penyusunan perencanaan pembelajaran ini, guru semestinya tidak 

mengajar tanpa adanya rencana. Namun sayang perencanaan pembelajaran yang mestinya dapat 

diukur oleh kepala seklah ini, tidak dapat diukur oleh kepala sekolah karena hanya direncanakan 

dalam pikiran sang guru saja. Akibatnya kepala sekolah sebagai pembuat kebijakan di sekolah tidak 

dapat mengevaluasi kinerja guru secara akademik. Kinerja yang dapat dilihat oleh kepala sekolah 

hanyalah kehadiran tatap muka, tanpa mengetahui apakah kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran sudah sesuai dengan harapan atau belum, atau sudahkah kompetensi dasar yang harus 

dikuasai oleh siswa terkuasai dengan benar. 

 

Hasil pengamatan di tahun pelajaran 2019/2020 di SD Inpres 1 Ongkaw didapatkan data sebagai 

berikut: Hanya 60% guru yang menyusun silabus dan RPP. Secara kualitas, silabus dan RPP yang 

baik baru mencapai angka 30% dari silabus dan RPP yang dibuat oleh guru. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, peneliti yang berkedudukan sebagai kepala sekolah di atas merencanakan 

untuk melakukan supervise akademik yang berkelanjutan. Dengan metode tersebut diharapkan setelah 

kegiatan, guru yang menyusun silabus dan RPP meningkat menjadi 90% dan kualitas silabus dan RPP 

yang baik menjadi 80%. 

 

Identifikasi Masalah,pembatasan dan rumusan masalah 

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yang ingin dipecahkan oleh peneliti, antara 

lain: Rendahnya kompetensi guru dalam menyusun rencana pembelajaran khususnya silabus dan 

rencana pembelajaran. Jumlah guru yang menyusun silabus dan RPP sebelum mengajar masih belum 

maksimal, hanya 60%. Kualitas silabus dan RPP yang disusun oleh guru masih belum baik. Hanya 

30% silabus dan RPP yang mutunya baik. Sulitnya kepala sekolah mengevaluasi kinerja guru. 

Sulitnya kepala sekolah mengevaluasi hasil pembelajaran. 

 

Pembatasan Masalah 

Dari hasil identifikasi masalah yang muncul, peneliti akan membatasi permasalahan yang disinyalir 

oleh peneliti sebagai akar permasalahan dari semua masalah yang teridentifikasi yaitu rendahnya 

kompetensi guru dalam menyusun rencana pembelajaran khususnya silabus dan RPP. 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah 

pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah supervisi akademik yang 

berkelanjutan mampu meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun silabus dan RPP? 

Bagaimanakah langkah-langkah pemberian supervise akademik yang dapat meningkatkan kompetensi 

guru dalam menyusun silabus dan RPP? 

 

Pemecahan Masalah 

Masalah utama dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah supervisi akademik secara 

berkelanjutan dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun silabus dan RPP serta 

bagaimana langkah-langkah supervisi akademik untuk mencapai tujuan tersebut. 
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Untuk memecahkan masalah tersebut, peneliti merencanakan pemecahan masalah dengan melakukan 

supervisi akademik secara berkelanjutan. Metode penelitian ini akan dicobakan selama dua siklus 

dengan target penelitian semua guru yang berada di lingkungan SD Inpres 1 Ongkaw pada tahun 

pelajaran 2019/2020. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Membuktikan secara ilmiah apakah supervisi 

akademik berkelanjutan dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun silabus dan RPP. 

Mengetahui langkah-langkah yang tepat dalam melakukan supervisi akademik agar mampu 

meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun silabus dan RPP. Mengukur peningkatan prosentase 

kompetensi guru dalam menyusun silabus dan RPP setelah supervisi akademik berkelanjutan kepada 

guru yang sudah menyusun silabus dan RPP di tahun sebelumnya dan pada guru yang belum 

menyusun silabus dan RPP. 

 

Kajian Pustaka 

Pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja dirancangkan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam usaha 

meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan, guru merupakan komponen sumber daya manusia 

yang harus dibina dan dikembangkan terus-menerus. Potensi sumber daya guru itu perlu terus tumbuh 

dan berkembang agar dapat melakukan fungsinya secara potensial. Selain itu pengaruh perubahan 

yang serba cepat menuntut guru-guru untuk terus-menerus belajar menyesuaikan diri dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mobilitas masyarakat. 

 

Masyarakat mempercayai, mengakui dan menyerahkan kepada guru untuk mendidik tugas-tugas 

muda dan membantu mengembangkan potensinya secara profesional. Kepercayaan, keyakinan, dan 

penerimaan ini merupakan substansi dari pengakuan masyarakat terhadap profesi guru. Implikasi dari 

pengakuan tersebut mensyaratkan guru harus memiliki kualitas yang memadai. Tidak hanya pada 

tataran normatif saja namun mampu mengembangkan kompetensi yang dimiliki; baik kompetensi 

personal, profesional maupun kemasyarakatan dalam selubung aktualisasi kebijakan pendidikan. 

 

Profesionalisme menjadi tuntutan dari setiap pekerjaan. Apalagi profesi guru yang sehari-hari 

menangani benda hidup berupa siswa yang berbagai karakteristik yang masing-masing tidak sama. 

Pekerjaan sebagai guru menjadi lebih berat tatkala menyangkut peningkatan kemampuan anak 

didiknya, sedangkan kemampuan dirinya mengalami stagnasi. 

 

Guru yang profesional adalah mereka yang memiliki kemampuan profesional dengan berbagai 

kapasitasnya sebagai pendidik. Studi yang dilakukan oleh Ace Suryam menunjukkan bahwa Guru 

yang bermutu dapat diukur dengan lima indikator, yaitu: pertama, kemampuan profesional 

(professional capacity); sebagaimana terukur dari ijazah, jenjang pendidikan, jabatan dan golongan, 

serta pelatihan. Kedua, upaya profesional (professional efforts), sebagaimana terukur dari kegiatan 

mengajar, pengabdian dan penelitian. Ketiga, waktu yang dicuahkan untuk kegiatan profesional 

(teacher’s time), sebagaimana terukur dari masa jabatan, pengalaman mengajar serta lainnya. 

Keempat, kesesuaian antara keahlian dan pekerjaannya (link and match), sebagaimana terukur dari 

mata pelajaran yang diampu, apakah telah sesuai dengan spesialisasinya atau tidak, serta kelima, 

tingkat kesejahteraan (prosperiousity) sebagaimana terukur dari upah, honor atau penghasilan 

rutinnya. Tingkat kesejahteraan yang rendah bisa mendorong seorang pendidik untuk melakukan kerja 
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sambilan, dan bilamana kerja sambilan ini sukses, bisa jadi profesi mengajarnya berubah menjadi 

sambilan. 

 

Majid (2005:6) menjelaskan kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas 

guru dalam mengajar. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan 

profesional dalam menjelaskan Robotham (1996:27), kompetensi yang dapat diperoleh baik melalui 

pendidikan fungsinya sebagai guru. Diyakini diperlukan oleh seseorang tersebut formal maupun 

pengalaman. Syah (2000:229) mengemukakan pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan atau 

kecakapan. Usman (1994:1) mengemukakan kompetensi berarti suatu hal yang menggambarkan 

kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif. McAhsan 

(1981:45), sebagaimana dikutip oleh Mulyasa (2003:38) mengemukakan bahwa kompetensi: “...is a 

knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his or her 

being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affectives, and 

psychomotor behaviors”. Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat 

melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. 

 

Konsep supervisi modern dirumuskan oleh Kimball Wiles (1967) sebagai berikut: “Supervision is 

assistance in the development of a better teaching learning situation”. Supervisi adalah bantuan 

dalam pengembangan situasi pembelajaran yang lebih baik. Rumusan ini mengisyaratkan bahwa 

layanan supervisi meliputi keseluruhan situasi belajar mengajar (goal, material, technique, method, 

teacher, student, an environment). Situasi belajar inilah yang seharusnya diperbaiki dan ditingkatkan 

melalui layanan kegiatan supervisi. Dengan demikian layanan supervisi tersebut mencakup seluruh 

aspek dari penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. 

    

Metodologi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah di SD Inpres 1 Ongkaw Kabupaten Minahasa Selatan. Waktu pelaksanaan 

direncanakan selama satu bulan mulai tanggal 1 s/d 30 Oktober 2019. Penelitian ini dilakukan dengan 

metode penelitian tindakan kelas yang berlangsung selama 2 siklus. Masing-masing siklus terdiri dari 

tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Metode penelitian yang dilakukan peneliti 

adalah dengan melaksanakan supervisi akademik.  

 

Hasil dan Pembahasan Penelitian 

Kompetensi Guru Sebelum Kegiatan Penelitian 

Kuantitas Silabus dan RPP tahun pelajaran 2019/2020 

Pada akhir tahun pelajaran 2019/2020, peneliti mencatat guru yang menyetorkan perangkat 

pembelajaran untuk ditandatangani. Hasil perhitungan perangkat pembelajaran yang dikumpulkan 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

TABEL DAFTAR SETORAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 

Tahun Pelajaran 2019/2020 

No Mata Pelajaran 
Silabus RPP 

I II III IV V VI I II III IV V VI 

1. PKn             

2. Bahasa Indonesia             

3. Matematika             

4. IPA             

5. IPS             
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6. SBK             

7. PJOK             

8. MULOK             

Sumber: Lembar kontrol setoran perangkat pembelajaran 2019/2020 

 

Lebih jelasnya, prosentase jumlah guru yang mengumpulkan perangkat pembelajaran sebelum 

kegiatan adalah: 

 

TABEL REKAPITULASI GURU YANG MENYETORKAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 

No Komponen 
Jumlah 

Seluruhnya 

Yang 

mengumpulkan 

% yang 

mengumpulkan 

1 Standar isi mapel 19 19 100 

2 Kalender pendidikan 19 19 100 

3 Program tahunan 19 10 53 

4 Program semester 19 10 53 

5 KKM 19 10 53 

6 Analisis tujuan mapel 19 19 100 

7 Analisis materi mapel 19 0 0 

8 Analisis pemetaan SK/ KD 19 19 100 

9 Silabus 19 13 68 

10 RPP 19 12 63 

11 Agenda kegiatan harian 19 14 74 

12 
Pelaksanaan Prog. 

Semester 
19 5 26 

13 Daftar hadir siswa 19 19 100 

14 Daftar nilai 19 19 100 

15 
Analisis hasil ulangan 

harian 
19 2 11 

16 Analisis hasil UTS 19 14 74 

17 Analisis butir soal 19 14 74 

18 Bank soal 19 4 21 

19 
Program perbaikan dan 

pengayaan 
19 1 5 

20 Laporan hasil perbaikan 19 0 0 

 Jumlah 380 223 59 

 

 

 

Dari tabel di atas jelas terlihat bahwa data dasar guru yang menyusun perangkat pembelajaran adalah 

sebesar 68 dan 63%. Dari silabus dan RPP yang terkumpul ini, kemudian penulis melakukan 

penelaahan terhadap kualitas dari perangkat pembelajaran yang dikumpulkan terutama pada silabus 

dan RPP. Data yang diperoleh dari penelaahan tersebut dapat digambarkan pada tabel kualitas silabus 

dan RPP SD Inpres 1 Ongkawpada sub berikut. 

 

Kualitas Silabus dan RPP tahun pelajaran 2019/2020 

Kualitas silabus dan RPP yang dibuat oleh guru SD Inpres 1 Ongkawsecara umum dapat dikatakan 

kurang baik. Hal ini dikarenakan banyak silabus dan RPP yang masih menggunakan format lama dan 
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terkesan tidak original (copy paste dari orang lain). Hal ini terlihat dari tidak timbulnya visi dan misi 

serta tujuan sekolah pada silabus dan RPP yang dibuat oleh guru.Penelitian penulis terhadap kualitas 

silabus dan RPP 7 orang guru SD Inpres 1 Ongkaw tahun pelajaran 2019/2020. Dari 7 orang guru 

yang silabus dan RPPnya dianalisa oleh peneliti, hanya rata-rata 31% guru yang memiliki silabus dan 

RPP yang sesuai dan dinilai baik. Lebih rinci, prosentase guru yang silabusnya baik (diatas 70) adalah 

23% dan guru yang RPPnya baik (di atas 70%) adalah 38%. 

 

Pembahasan 

Kuantitas Guru yang menyusun silabus dan RPP setelah siklus ke-1 

Pada rapat awal tahun pelajaran 2019/2020, peneliti memerintahkan kepada seluruh guru untuk 

membuat perangkat pembelajaran. Setelah berjalan selama hampir tiga bulan, peneliti mengumumkan 

kepada seluruh guru bahwa pada bulan Oktober 2019 akan dilakukan supervisi terhadap administrasi 

guru. Pada siklus ini seluruh guru diminta untuk mengumpulkan perangkat pembelajaran tersebut. 

Selanjutnya peneliti melakukan analisis dan penilaian terhadap kuantitas guru yang menyetorkan 

perangkat pembelajaran terutama silabus dan RPP. Dari hasil perhitungan peneliti terhadap jumlah 

guru yang mengumpulkan silabus dan RPP didapatkan data sebagai berikut: 

TABEL REKAPITULASI PERHITUNGAN PENGUMPULAN SILABUS DAN RPP PADA 

SIKLUS I 

No Kelas 

Silabus RPP 

Seharusnya 
Mengumpul

kan 

% 

Mengumpul

kan 

Seharusnya 
Mengumpul

kan 

% 

Mengumpul

kan 

1. I 18 15 83 18 13 72 

2. II 15 13 87 15 12 80 

3. III 15 13 87 15 12 80 

4. IV 15 12 80 15 11 73 

5. V 15 12 80 15 11 73 

6. VI 15 12 80 15 11 73 

Rata-Rata       

Total       

Sumber: Lembar kontrol pengumpulan silabus dan RPP tanggal 04 Oktober 2019 

 

Dari data jumlah guru yang mengumpulkan silabus dan RPP pada awal siklus I, dapat terlihat bahwa 

dengan informasi adanya supervisi akademik terhadap guru dapat meningkatkan kualitas jumlah guru 

yang menyusun silabus dan RPP yang sebelumnya hanya 60%, mengalami peningkatan kuantitas 

menjadi 80%. Dari data tersebut juga dapat dilihat adanya guru yang hanya menyerahkan silabus 

tanpa dengan RPP-nya serta ada yang belum menyetorkan silabus dan RPP (klasifikasi D) 

 

Kualitas silabus dan RPP setelah siklus ke-I 

Sebelum melakukan supervisi individual terhadap seluruh guru terutama kepada guru yang belum 

menyetorkan silabus dan RPP. Peneliti melakukan analisa kedua terhadap sampel silabus dan RPP 

yang dibuat oleh guru. Hasil analisis kualitas silabus dan RPP tersebut dapat terlihat pada tabel 

berikut: 
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TABEL REKAPITULASI PENILAIAN SILABUS DAN RPP 

PADA SIKLUS I 

No Klasifikasi Penilaian Rentang Nilai F % 

A. SILABUS    

1. A : Baik sekali 86-100 - - 

2. B : Baik 71-85 5 28 

3. C : Cukup 51-70 11 61 

4. D : Kurang 0-50 2 11 

Jumlah 18 100 

Prosentase A dan B 28  

B. RPP    

1. A : Baik sekali 86-100 - - 

2. B : Baik 71-85 8 44 

3. C : Cukup 51-70 8 44 

4. D : Kurang 0-50 2 11 

Jumlah 18  

Prosentase A dan B 44  

Sumber : Lembar Penilaian Silabus dan RPP tanggal 4-5 Oktober 2019 

 

 

Sementara itu, hasil analisa penyusunan silabus dan RPP setelah dilakukan supervisi individual 

(setelah direvisi) dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

TABEL REKAPITULASI PENILAIAN SILABUS DAN RPP 

SETELAH REVISI (Siklus I) 

No Klasifikasi Penilaian Rentang Nilai F % 

A. SILABUS    

1. A : Baik sekali 86-100 2 11 

2. B : Baik 71-85 13 72 

3. C : Cukup 51-70 3 17 

4. D : Kurang 0-50 - - 

Jumlah 18 100 

Prosentase A dan B 83  

B. RPP    

1. A : Baik sekali 86-100 2 11 

2. B : Baik 71-85 14 78 

3. C : Cukup 51-70 2 11 

4. D : Kurang 0-50 - - 

Jumlah 18  

Prosentase A dan B 89  

Sumber: Lembar Penilaian Silabus dan RPP tanggal 11 Oktober 2019 

 

 

Hasil analisa revisi silabus dan RPP pada tabel di atas memperlihatkan terjadinya peningkatan kualitas 

silabus dan RPP. Dimana kualitas A dan B meningkat dari 28 dan 44% menjadi 83 dan 89%. Dari sini 

pula terlihat bahwa jumlah guru yang mengumpulkan sampel silabus dan RPP menjadi 100%. 
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Kompetensi Guru Menyusun Silabus Dan RPP Setelah Siklus ke-Dua 

Pada siklus kedua ini, penelitian dilajutkan dengan menganalisa/ menguji keaslian dan RPP yang 

disusun oleh guru. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan supervisi kelas. Dari 

pelaksanaan rencana pembelajaran ini, dapat terlihat keaslian penyusunannya. 

 

Hasil dari analisa penguat tersebut, menunjukkan bahwa silabus dan RPP yang dikumpulkan benar 

disusun oleh guru yang bersangkutan. Karena terjadi kesesuaian skenario antara perencanaan dan 

pelaksanaan di kelas. 

Data kesesuaian tersebut dapat dilihat dari tabel berikut: 

 TABEL HASIL PENILAIAN SUPERVISI KELAS 

No Klasifikasi Penilaian Rentang Nilai F % 

1. A : Baik sekali 76-100 15 83 

2. B : Baik 51-75 3 17 

3. C : Cukup 26-50 - - 

4. D : Kurang 0-25 - - 

Jumlah 18 100 

Sumber: Lembar Penilaian Silabus dan RPP tanggal 11 Oktober 2019 

 

 

Dari hasil perhitungan pada tabel di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa silabus dan 

RPP yang dikumpulkan guru adalah bersifat original. Hal ini terlihat dengan cukup besarnya guru 

mampu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang dibuat. 

  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat menyimpulkan bahwa: Supervisi akademik secara 

berkelanjutan terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun silabus 

dan RPP di SD Inpres 1 Ongkaw. Ini terbukti dengan meningkatnya jumlah silabus guru yang baik 

dari 31% menjadi 83% setelah supervisi akademik. Selain itu jumlah RPP yang berkualitas baik juga 

meningkat dari 31% menjadi 89.  Langkah-langkah yang mengakibatkan terjadinya peningkatan 

kompetensi guru dalam menyusun silabus dan RPP tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

Pengumuman rencana supervisi terhadap guru. Pelaksanaan supervisi individual, dimana setiap guru 

diminat mempresentasikan silabus dan RPP-nya kepada kepala sekolah, kemudian kepala sekolah 

memberikan masukan terhadap kekurangan silabus dan RPP guru. Untuk mengecek originalitas 

silabus dan RPP yang disusun guru, kepala sekolah melakukan supervisi kelas. Hal ini dilakukan 

untuk menyesuaikan rencana yang dimuat dalam silabus dan RPP dengan penerapannya di kelas. 

Peningkatan kompetensi guru dalam menyusun silabus dan RPP yang baik meningkat 52% dan 58%. 

 

Saran 

Untuk kawan-kawan kepala sekolah, pelaksanaan supervisi individual sangat cocok digunakan untuk 

meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun silabus dan RPP yang selama ini masih menjadi 

administrasi yang masih sulit diminta dari guru-guru kita. Untuk mengujinya, kita dapat 

menggunakan supervisi kelas. Untuk pengawas diharapkan dapat memberikan masukan yang lebih 

jelas dan terarah dalam pembinaan terhadap guru. 
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Acuan Penulisan 

___________________________________________________________ 

1. Naskah belum pernah dimuat/diterbitkan di jurnal lain. 

2. Naskah diformat dalam bentuk spasi 2 (Double) kertas A4 (20 mm X 297 mm) dengan 

betas tepi (margin) 2 cm untuk setiap tepi. Naskah ditulis dengan rata kiri-

kanan (justified). Naskah diketik menggunakan jenis huruf Times New Roman 

(font size: 12), berjumlah 10 sampai dengan 15 halaman. 

3. 1 Judul, abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia dengan maksimal 150 kata yang secara singkat memberikan gambaran 

aspek penting dan simpulan /hasil pokok dari naskah tersebut. Kata kunci 

minimal 5 kata dan maksimum 9 kata. 

4. Naskah dikirim ke alamat redaksi dalam ketikan disertai soft copynya dalam 

CD/DVD atau dikirim melalui email (rumahguruuu@yahoo.co.id atau 

rumahguruuuu@Icloud.com). Pada halaman pertama, harap dicantumkan nama 

penulis, lembaga dan alamat lembaga penulis, dan alamat email penulis. 

5. Naskah yang diterima akan melalui proses peninjauan (review) oleh Tim Reviewer 

Ahli sebidang dan naskah juga akan melalui proses revisi bila diperlukan. 

Redaksi berwenang mengambil keputusan menerima, menolak maupun menyarankan 

pada penulis untuk memperbaiki naskah. 

6. Naskah yang dapat dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang kebijakan, 

penelitian, pemikiran, kajian, analisis dan atau reviu teori/ konsep/ 

metodologi, dan informasi lain yang secara substansi berkaitan dengan 

Pendidikan dalam berbagai jenjang dan jenis Pendidikan. 

7. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, dan 

isi. isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentase jumlah 

halaman sebagai berikut. 

a) Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan 

penelitian (10%). 

b) Kajian literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu 

yang relevan (15%). 

c) Metode yang berisi rancangan/ model, sampel dan data, tempat dan waktu, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%), 

d) Hasil dan pembahasan (50%). 

e) Kesimpulan dan saran (15%). 

f) Pustaka acuan  

(sistematika/struktur ini hanya sebagai pedoman umum. Penulis dapat 

mengembangkannya sendiri asalkan sepadan dengan pedoman ini). 

8. Tabel dan Gambar diberi nomor urut sesuai urutan pemunculannya. Tabel dan 

Gambar harus jelas terbaca dan dapat dicetak dengan baik. Untuk Tabel maupun 

Gambar gratis dari Microsoft Excel, mohon menyertakan file tersebut dalam Excel 

untuk mempermudah proses editing. Mohon diperhatikan, bahwa naskah akan dicetak 

dalam format warna hitam putih (grayscale) sehingga untuk gambar grafik mohon 

diberikan gambar yang asli atau dalam format jpeg (high resolution) sehingga 

dapat dicetak dengan jelas. 
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9.  Sekitar 80% atau lebih Pustaka yang diacu hendaknya bersumber dari hasil-hasil 

penelitian, gagasan, teori/konsep yang telah diterbitkan di jurnal (komposisi 

sumber acuan dari hasil penelitian lebih banyak daripada sumber yang diacu dari 

buku teks). Hasil penelitian paling lama 10 tahun terakhir, kecuali Pustaka 

Acuan yang klasik (tua) yang memang dimanfaatkan sebagai bahan kajian 

historic. 

10. Penulisan pustaka acuan merujuk pada sistem Harvard. Sistem Harvard menggunakan 

name penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama 

penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun 

yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf a, b, atau c dan seterusnya 

tepat di belakang tahun publikasi (balk penulisan dalam pustaka acuan maupun 

sitasi dalam naskah tulisan). 
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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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