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ABSTRACT 

This study aims to determine the meaning of orthopedagogics in the world of special education. This 

research uses qualitative research. Data collection was done through literature study. The results showed 

that orthopedagogy is meaningful as a branch of education that deals with children with special needs 

which include visually impaired, deaf, mentally retarded, quadriplegic, visually impaired, and double 

disabled. 

Key Word: Orthopedagogic Meaning, Children With Special Needs. 
 

ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna  orthopedagogik dalam dunia pendidikan khusus.  

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui studi literatur. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa orthopedagogik  bermakna sebagai salah satu cabang ilmu pendidikan yang 

menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus yang meliputi tunanetra ,tunarungu ,tunagrahita, 

tunadaksa, tunalaras,dan tunaganda.  

Kata Kunci: Makna Orthopedagogik,Anak Berkebutuhan Khusus 

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu bidang dalam kehidupan yang penting bagi keberlanjutan hidup 

manusia. Pendidikan dapat bermakna sebagai sebuah proses perubahan tingkah laku dan  sikap 

seseorang atau sekelompok orang dalam berusaha mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan 

dan pengajaran, cara atau proses maupun bentuk perbuatan mendidik (Aziz, 2019).  

 

Pendidikan berperan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, mendesiminasikan, 

mensosialisasikan, dan mengaplikasikannya. Pendidikan akan menghasilkan masyarakat pembelajar 

(learning society) yang diekspresikan dengan gemar mencari informasi, menggunakan, dan 

mengkomunikasikan informasi yang dimiliki (Ningrum, 2009). 

 

Anak perlu dididik sebaik mungkin agar kelak menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. 

Namun, beberapa anak menemui kesulitan dalam proses belajarnya. Kesulitan belajar merupakan 

suatu gangguan psikologis yang mencakup dasar penggunaan dan pemahaman ujaran bahasa tulisan.  

 

Anak yang berkesulitan belajar membutuhkan kesabaran dalam menghadapi anak tersebut. Hal ini 

sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah mengenai struktur 

organisasi di daerah (tingkat Propinsi dan Kabupaten) juga mengalami perubahan, misalnya Kantor 

Wilayah Departemen Pendidikan Nasional (Kanwil Depdiknas) di tingkat Provinsi dan Kandep 

Diknas di tingkat Kabupaten/Kota sekarang berubah menjadi Dinas Pendidikan. Bidang yang 

mailto:ennydimz36@gmail.com%201
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mengurusi Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang dahulu secara eksplisit tidak ada, sekarang di beberapa 

dinas pendidikan Provinsi telah dibentuk (Bintoro, 2007). 

 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1991 Tentang PLB di Indonesia memiliki 5 jenis SLB. 

Jenis SLB tersebut diantaranya ialah SLB-A  untuk tunanetra, SLB-B untuk tunarungu, SLB-C untuk 

tunagrahita, SLB-D untuk tunadaksa, dan SLB-E untuk tunalaras (Bintoro, 2007). 

 

Piaget menyatakan anak tidak mampu memperoleh skema baru dalam beradaptasi dengan suatu laju 

perkembangan yang normal. Keterlambatan perkembangan bisa diakibatkan karena adanya hambatan 

dalam fungsi motorik sederhana yang akan berpengaruh terhadap kegiatan eksplorasi lingkungan 

secara wajar yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak.  

 

Hambatan terhadap kegiatan eksplorasi lingkungan menimbulkan hambatan terhadap masukan 

sensoris khususnya pada masa formatif. Makin besar hambatan yang dialami anak dalam berasimilasi 

dan berkomunikasi dengan lingkungannya, maka anak akan mengalami hambatan yang lebih besar 

pula dalam perkembangan kognitifnya dan akan menghambat proses adaptasi. Oleh karenanya, untuk 

mengatasi anak dengan kebutuhkan khusus ini perlu adanya ilmu orthopedagogik dalam 

pembelajaran.  

 

METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Melalui metode deskriptif yang 

digunakan dalam penelitian ini, penulis bermaksud mendeskripsikan makna orthopedagogik bagi 

pendidikan siswa kelas III di Sekolah Dasar Luar Biasa    (SDLB) Sinar Hafizah. Adapun teknik dan 

alat pengumpulan data yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah studi literatur. 

 

Secara umum pandangan analisis Miles dan Huberman Sugiyono (2014) ialah sebagai berikut: 

Koleksi / pengumpulan data (Data Collection). Dalam penelitian ini, data yang akan dikoleksi 

berkaitan dengan ortopedagogik. Reduksi Data (Data Reduction), reduksi data menjadi proses 

selanjutnya setelah koleksi data.  

 

Kegiatan reduksi data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu melihat apakah data-data 

sudah terkumpul dengan lengkap dan sempurna. Penyajian Data (Data Display), seteleh direduksi, 

selanjutnya data disajikan.Data harus disusun dengan pola agar mudah dipahami. Penyajian data 

dilakukan untuk dapat menarik kesimpulan dan melakukan tindakan. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Sejarah awal munculnya SLB ini muncul pada dekade pertama abad 19 para pemimpin Amerika 

Serikat yaitu Horace Mann, Samuel Gridley Howe, dan Dorothea Dix yang menggerakkan 

penyelenggaraan sekolah berasrama bagi anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, epilepsi, yatim 

piatu, dan lainnya,  sama dengan yang ada di Eropa. Samuel Gridley Howe tahun 1871  memikirkan 

masa depan pendidikan anak dengan kebutuhan khusus. Sedangkan SLB muncul di Indonesia 

pertama kali berdiri di Bandung pada tahun 1927 yang awalnya diperuntukkan bagi anak-anak 

Belanda (Bintoro, 2007). 

 

SLB biasa dikenal juga dengan ilmu Ortopedagogik. Ortopedagogik  berasal  dari  bahasa  Yunani, 

yang  terdiri  dari  tiga  kata yaitu  “ortho”  berasal  dari  “orthos” yang  berarti  lurus,  baik,  atau  

sehat.  Kata "peda"  yang berasal  dari  kata  "paeda"  yang  berarti  anak  dan  kata "agogik" berasal  

dari  kata  "agogos"  yang  berarti  pendidikan.  
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Selanjutnya pengertian tersebut mengarah kepada penertian ortopedagogik  diartikan  sebagai  ilmu 

yang  membahas  tentang  pendidikan  yang  diberikan  untuk membantu  pendidikan anak luar  biasa 

(Djaya et al., 2018). 

 

Pedagogik  dasar  dan tujuan  ortopedagogik  bertujuan untuk membentuk  hati  nurani  anak. Sejak  

tahun  1950-an  "orthopedagog"  Eropa  seperti Van  Gelder, Vliegenthart, Rienstra, dan Hanselman 

memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  pemikiran  tentang  anak-anak yang bermasalah. 

Selama  ini,  pemikiran  ortopedagogik  secara  khusus  ditujukan  kepada  anak cacat (Djaya et al., 

2018).  

 

Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan khusus yang dalam bahasa inggris disebut special 

education. Dalam bahasa  belanda disebut orthopaedagogik. Dengan demikian orthopedagogik 

didefinisikan sebagai pendidikan yang bersifat meluruskan, memperbaiki,menyembuhkan, atau 

menormalkan.  

 

Pada awal perkembangannya pendidikan khusus hanya untuk anak penyandang cacat atau ketunaan. 

Seiring berjalannya waktu, pendidikan khusus ini  juga diperuntukkan untuk anak yang yang 

mempunyai keunggulan atau gifted & talented (Aldjon & Roos, 2021).   

 

Nel  menunjukkan  bahwa  seorang  anak  yang  terkendali dapat seperti anak  normal, dimana 

mampu menemukan  dirinya  dalam  situasi pedagogis  dan  tunduk  pada  segala  hal  pedagogis 

(termasuk  saat-saat  perkembangan)  dan  bahwa  tujuannya  adalah  untuk mempotensiasi  dan  

mengaktifkan  spiritualitas  anak  dalam  hal  pembentukan. hati  nuraninya. Bidang  kerja  

ortopedagogik ialah mendidik  anak  yang menyimpang,  cacat,  anak  dalam  kesulitan  pendidikan 

(Nel & Bovaird, 1996). 

 

Perbedaan antara  pedagogik  dan  ortopedagogik  terletak  pada  perbedaan  sarana yang digunakan 

dalam pendidikan  diantaranya  yang  paling  penting  adalah  sikap  ortopedi terhadap  pendidikan.  

Perbedaannya  yaitu  lebih  sering,  dengan  sedikit  penekanan, untuk  waktu  yang  lebih  lama  atau  

lebih  pendek,  dengan  lebih  banyak nuansa  atau  lebih  sengaja. Jadi,  bagi  Nel  tujuan  pendidikan  

dan  ortopedagogik  adalah  sama yakni pendidik  biasa  mengambil langkah-langkah  yang  memadai  

untuk  mencapai  tujuan  ini (Nel & Bovaird, 1996). 

 

Anak-anak yang berkebutuhan khusus biasanya bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai 

dengan kekhususannya masing-masing, yakni (Dermawan, 2013): Tunagrahita (mental retardation). 

Anak berkebutuhan khusus yang paling banyak mendapat perhatian guru ialah anak tunagrahita 

(mental retardation).  

 

Definisi tunagrahita menurut The New Zealand Society for the Intellectually Handicapped yakni 

apabila kecerdasannya di bawah rata-rata dan berlangsung pada masa perkembangan serta terhambat 

dalam adaptasi tingkah laku terhadap lingkungan sosialnya.  

 

Ciri-ciri anak dengan kondisi tunagrahita ialah penampilan fisik tidak seimbang, tidak dapat mengurus 

diri sendiri sesuai usia, dan perkembangan bicara biasanya terlambat. Tunalaras (Emotional or 

behavioral disorder). Tunalaras diartikan sebagai individu yang mengalami hambatan dalam 

mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Cirinya ialah tidak mampu belajar dengan baik, tidak 
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mampu untuk melakukan hubungan sosial dengan lingkungan, dan bertingkah laku atau berperasaan 

tidak pada tempatnya. 

 

Tunarungu Wicara (Communication disorder and deafness). Tunarungu ialah seseorang dengan 

hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Cirinya ialah tidak mampu 

mendengar, perkembangan bahasa terlambat, dan biasanya menggunakan isyarat dalam 

berkomunikasi. Tunanetra (Partially seing and legally blind).  

 

Tunanetra ialah seseorang dengan hambatan dalam indra penglihatan maka dalam pembelajaran 

biasanya menggunakan alat indra yang lain yaitu indra peraba dan indra pendengaran. Cirinya ialah 

tidak mampu melihat, kerusakan nyata pada mata, dan meraba-raba/tersandung waktu berjalan. 

Tunadaksa (physical disability)  

 

Tunadaksa merupakan seseorang dengan gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan 

neuromuskular atau struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, misalnya 

amputasi, polio, dan lumpuh. Cirinya ialah anggota gerak tubuh lemah/lumpuh, Sulit bergerak, dan 

anggota gerak tidak lengkap/tidak sempurna/lebih kecil dari biasa. 

 

Tunaganda (Multiple handicapped) Menurut Johnston & Magrab, tunaganda dapat diartikan 

seseorang dengan kondisi perkembangan neurologis yang disebabkan oleh satu atau dua kombinasi 

kelainan dalam kemampuan seperti intelegensi, gerak, bahasa, atau hubungan pribadi di masyarakat. 

 

Anak  berkebutuhan  khusus  juga harus dapat mandiri,  beradaptasi,  dan  bersaing  dengan  anak 

pada umumnya.  Maka perlu adanya SLB untuk mengembangkan hal tersebut.  Kegiatan 

pembelajaran di SLB akan berdampak  pada pengembangan dan peningkatan kemampuan fisik dan  

keterampilan  gerak (Azhuri et al., 2021) 

 

Pendidikan khusus memiliki tujuan membantu siswa yang mengalami kelainan secara fisik atau pun 

psikologis, perilaku dan sosial agar bisa mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

menjadi lebih baik. Terdapat tiga alasan yang mendasari perlu adanya pendidikan khusus bagi anak 

dengan gangguan tertentu ialah (Aldjon & Roos, 2021).  

 

Manusia merupakan makhluk yang berbeda-beda. Setiap manusia memiliki keunikan satu sama lain. 

Agar potensi anak dapat berkembang dengan maksimal. Khususnya bagi anak dengan berkebutuhan 

khusus maka perlu penanganan khusus agar optimal. Agar anak dengan kebutuhan khusus dapat 

melakukan penyesuaian sosial.  

 

Tentunya karena keunikan dalam diri mereka maka perlu adanya penanganan khusus agar kekurangan 

yang mereka miliki tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk dapat melakukan kehidupan seperti 

manusia normal lainnya. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan dengan berbagai pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa orthopedagogik 

merupakan cabang ilmu untuk anak dengan kebutuhan khusus yang berperan penting untuk 

mengembangkan pendidikan bagi anak dengan kebutuhan khusus.  
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ABSTRACT.  

This study aims to determine the effect of the orthopedagogic method for children with intellectual disabilities 

at the Extraordinary Elementary School (SDLB) Negeri Sidomulyo, Lampung Selatan. This study uses a 

qualitative research with purposive sampling subject taking technique. Data were collected by observation, 

interviews, and document. The results showed that the orthopedagogic method can be used for children with 

intellectual disabilities, which include obstacles in the thought process caused by internal and external factors. 

Orthopedagogic methods include lesson planning, implementation of learning, evaluation of learning. 

Key Word: Orthopedagogic Method, Intellectual Barrier, Lesson Plan, Learning Implementation, Learning 

Evaluation. 

 

ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode orthopedagogik untuk anak dengan hambatan 

intelektual di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Sidomulyo, Lampung Selatan. Penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan subjek secara purposive sampling. Pengambilan 

data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode 

orthopedagogik dapat digunakan untuk anak dengan hambatan intelektual, yang meliputi hambatan dalam 

proses berpikir yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Metode orthopedagogik meliputi 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran. 

Kata Kunci: Metode Orthopedagogik, Hambatan Intelektual, Perencanaan Pembelajaran, Pelaksanaan 

Pembelajaran, Evaluasi Pembelajaran. 

 

  

PENDAHULUAN 

Dalam  arti  sederhana pendidikan  sering  kali diartikan sebagai usaha manusia untuk membina 

kepribadiannya  sesuai  dengan  nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Dalam 

perkembangannya, istilah     pendidikan     atau  paedagogic berarti  bimbingan  atau  pertolongan 

yang diberikan secara sengaja oleh orang dewasa agar menjadi dewasa. Dalam Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 36 menyatakan bahwa kurikulum pada semua 

jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan 

pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. Hal ini sejalan dengan azas desentralisasi pendidikan 

yang memberikan wewenang kepada daerah dan sekolah. Implikasi dari kebijakan tersebut maka 

kewajiban pemerintah pusat sebatas memberikan rambu-rambu, fasilitator dan pendampingan 

terhadap unit-unit pendidikan di tingkat daerah sehingga tetap pada kerangka kesatuan Republik. 

 

Pendidikan menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk hidup yang 

mempunyai kelebihan dibandingkan makhluk hidup lainnya, yaitu mempunyai akal atau pikiran. 
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Sukmadinata (2012) menyatakan bahwa Pendidikan berintikan interaksi antara pendidik dengan 

peserta didik dalam upaya membantu peserta didik menguasai tujuan-tujuan pendidikan, tak 

terkecuali dengan anak dengan hambatan intelektual. Hasil penelitian Vuijk et al.(2010) menyatakan 

bahwa anak-anak dengan hambatan intelektual mempunyai masalah perkembangan motorik yang 

signifikan dibanding anak dengan perkembangan normal. Kondisi hambatan intelektual ini  yang 

membuat anak kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan tepat. 

 

“Orthopedagogy is viewed as "the study of the orthopedagogical in respect of the child who, as a 

result of his own psychic and organic structure, provides serious hindrances to his normal 

upbringing." It is stressed that the boundary between orthopedagogy and pedagogy is vaguely 

defined and diversified according to types of defects, i.e., blindness, deafness, etc. Advice for 

orthopedagogues and teachers in special education is included”. (Ortopedagogi dipandang sebagai 

"studi tentang ortopedagogis sehubungan dengan anak yang, sebagai akibat dari struktur psikis dan 

organiknya sendiri, memberikan hambatan serius bagi pengasuhan normalnya." Ditekankan bahwa 

batas antara ortopedagogi dan pedagogi secara samar-samar didefinisikan dan beragam menurut 

jenis cacat, yaitu, kebutaan, tuli, dll. Saran untuk ortopedi dan guru dalam pendidikan khusus 

disertakan). 

 

Di Indonesia belum ada data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut data terbaru jumlah 

anak berkebutuhan khusus di Indonesia tercatat mencapai 1.544.184 anak, dengan 330.764 anak 

(21,42 persen) berada dalam rentang usia 5-18 tahun. Dari jumlah tersebut, hanya 85.737 anak 

berkebutuhan khusus yang belum mengenyam pendidikan di sekolah, baik sekolah khusus ataupun 

sekolah inklusi. Anak dengan hambatan intelektual memiliki defisit pada perilaku adaptif baik di 

domain keterampilan sosial, keterampilan konseptual, atau keterampilan praktis dalam kehidupan 

sehari-hari. Salah satu keterlambatan perkembangan yang dialami anak hambatan intelektual adalah 

area motorik dan bahasa. Permasalahan perkembangan motorik pada anak dengan hambatan 

intelektual tidak hanya disebabkan oleh intelegensi mereka yang berada di bawah rata-rata yang 

merupakan faktor internal tetapi juga dimungkinkan sebagai dampak lain dari faktor eksternal. Oleh 

karena itu, perlu adanya metode orthopedagogik untuk anak dengan hambatan intelektual. 

 

METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Melalui metode ini, penulis 

dapat menggambarkan secara keseluruhan keadaan yang terjadi sehingga pembaca dapat memiliki 

gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan. Melalui metode deskriptif yang digunakan 

dalam penelitian ini, penulis bermaksud mendeskripsikan kesulitan belajar siswa tunagrahita kelas 

IV SDLB Negeri Sidomulyo, Lampung Selatan. 

 

Subjek penelitian dari penelitian ini adalah siswa tunagrahita kelas IV SDLB Negeri Sidomulyo, 

Lampung Selatan. Pengambilan subjek penelitian dilakukan secara purposive sampling. Purposive 

sampling adalah metodologi pengambilan sampel secara acak dimana kelompok sampel ditargetkan 

memiliki atribut-atribut tertentu. Metode ini dapat digunakan pada banyak populasi, tetapi lebih 

efektif dengan ukuran sampel yang lebih kecil dan populasi yang lebih homogen. Pengambilan 

sampel bermanfaat karena peneliti dapat meneliti semua data. 

 

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menganalisa data-data yang sudah terkumpul. Setelah itu  

menyeleksi data-data yang diperlukan dan selanjutnya mengelompokan data-data yang sejenis agar 

lebih mudah dalam proses pengambilan kesimpulan. Sehingga kesimpulan yang didapat benar-benar 

akurat dan sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Adapun teknik dan alat pengumpulan 
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data yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Teknik Observasi, Teknik 

Wawancara, dan Teknik Dokumentasi. Pendekatan studi kasus yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah untuk mempelajari secara mendalam tentang upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar 

siswa tunagrahita kelas IV SDLB Negeri Sidomulyo, Lampung Selatan. 

 

Secara umum pandangan analisis Miles dan Huberman (Sugiono, 2013) ialah sebagai berikut: 

Koleksi / pengumpulan data (Data Collection). Tahapan yang pertama pada proses penelitian, 

dimana dengan mendapatkan data yang tepat maka peneliti akan mendapat jawaban dari rumusan 

masalah yang sudah ditetapkan. Dalam penelitian ini, data yang akan dikoleksi berkaitan dengan 

peran guru dalam mengatasi anak kesulitan belajar di SLB Sinar Hafizah, Pesawaran. Reduksi Data 

(Data Reduction), reduksi data menjadi proses selanjutnya setelah koleksi data. Kegiatan reduksi 

data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu melihat apakah data-data sudah terkumpul 

dengan lengkap dan sempurna. Penyajian Data (Data Display), seteleh direduksi, selanjutnya data 

disajikan.Data harus disusun dengan pola agar mudah dipahami (Sugiono, 2014). Penyajian data 

dilakukan untuk dapat menarik kesimpulan dan melakukan tindakan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Ortopedagogik ekuivalen dengan kata ilmu pendidikan luar biasa. Ortopedagogik berasal dari bahasa 

Yunani yang terdiri dari tiga kata yaitu; orthos, paedos dan agogos. Orthos mengandung makna ; 

lurus, baik, atau sehat. Paedos mengandung makna ; anak. Agogos mengandung makna ; pendidikan. 

 

Dari pengertian kata di atas dapat disimpulkan bahwa ortopedagogik dapat diartikan sebagai ilmu 

pendidikan yang membahas masalah usaha-usaha membantu anak (meluruskan anak) dengan kata 

lain ortopedagogik dapat diartikan sebagai ilmu pendidikan yang menangani anak-anak berkelainan 

(anak berkebutuhan khusus/ABK). Peristilahan lain yang sering untuk ortopedagogik adalah: 

Pendidikan Luar Biasa.  Pendidikan Khusus. Pendidikan Khas. Heilpaedagogik. Special Education, 

Buitengewoon onderwijs. 

 

Ortopedagogik dapat diartikan sebagai ilmu pendidikan yang membahas masalah usaha-usaha 

membantu anak (meluruskan anak) dengan kata lain ortopedagogik dapat diartikan sebagai ilmu 

pendidikan yang menangani anak-anak berkelainan (anak berkebutuhan khusus/ABK). 

 

Ortopedagogik merupakan cabang ilmu dari ilmu pendidikan umum atau pedagogik umum. 

Ortopedagogik sering dibagi menjadi dua macam, yaitu ortopedagogik umum dan ortopedagogik 

khusus. Ortopedagogik umum berkenaan dengan pendidikan bagi anak-anak luar biasa pada 

umumnya, sedangkan ortopedagogik khusus berkenaan dengan pendidikan bagi tiap jenis anak luar 

biasa atau anak berkelainan. 

 

Perbedaan antara  pedagogik  dan  ortopedagogik  terletak  pada  perbedaan  sarana yang digunakan 

dalam pendidikan  diantaranya  yang  paling  penting  adalah  sikap  ortopedi terhadap  pendidikan.  

Perbedaannya  yaitu  lebih  sering,  dengan  sedikit  penekanan, untuk  waktu  yang  lebih  lama  atau  

lebih  pendek,  dengan  lebih  banyak nuansa  atau  lebih  sengaja”(Nel, 1966). Jadi,  bagi  Nel  

tujuan  pendidikan  dan  ortopedagogik  adalah  sama yakni pendidik  biasa  mengambil langkah-

langkah  yang  memadai  untuk  mencapai  tujuan  ini. 

 

Tujuan pendidikan dapat dicapai apabila proses pembelajaran berjalan dengan baik. Untuk itu, perlu 

adanya perencanaan pembelajaran atau RPP atau dalam kurikulum Merdeka saat ini disebut Modul 
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Ajar. Guru juga mampu menyampaikan tujuan pembelajaran dalam Modul Ajar dan Alur Tujuan 

Pembelajaran dalam pedoman P5 atau Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. 

 

Dalam kegiatan pembelajaran, guru mampu menumbuhkan partisipasi aktif siswa serta mampu 

menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar sehingga kemampuan guru memelihara 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran mendapatkan skor maksimal. Selain mampu menguasai 

materi pembelajaran, guru juga harus mampu berkomunikasi dengan siswa agar tujuan pembelajaran 

dapat dicapai. Namun, siswa di SLB  memiliki variasi keaktifan, misalnya terdapat anak yang sangat 

aktif, aktif, atau ada yang kurang aktif. Kemampuan guru selanjutnya yaitu kemampuan dalam 

melaksanakan evaluasi pembelajaran. Hasil evaluasi yang dilakukan akan dijadikan bahan 

pertimbangan penyusunan rapor. Hasil evaluasi dijadikan dasar untuk mengetahui materi-materi 

yang susah  dimengerti oleh siswa. 

 

Pembahasan 

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam 

mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, atau 

memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pendidikan khusus adalah bagian terpadu dari 

system pendidikan nasional yang secara khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang 

menyandang kelainan fisik atau mental atau kelainan perilaku. Lembaga pendidikan ABK adalah 

lembaga pendidikan yang bertujuan membantu peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau 

mental, perilaku dan sosial agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan 

sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan 

lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia 

kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan. Disamping itu, pada saat ini telah berkembang pula 

sekolah untuk anak autis (Supriadi, 2003). 

 

Gangguan belajar merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Inggris lerning disorder. Namun amat 

langka pembahasan tersebut akan dijumpai baik dari versi bahasa Inggris maupun Indonesia. Yang 

paling sering dijumpai adalah handaya kesulitan belajar (learning disability). Tulisan berikutnya 

menyamakan gangguan belajar dengan handaya kesulitan belajar. Tulisan ini beusaha untuk 

mengidentifikasi factor yang berperan mempengaruhi kesulitas belajar pada anak. Menurut Nathan 

istilah kesulitan belajar (learning disability) diberikan kepada anak yang mengalami kegagalan 

dalam situasi pembelajaran tertentu. Dalam hal ini belajar didefinisikan sebagai ”perubahan perilaku 

yang terjadi secara terus menerus yang tidak diakibatkan oleh kelelahan atau penyakit” (dalam 

Cruickshank & Hallahan, 1975). Maka setiap karakteristik yang bersifat individu merupakan hasil 

dari perpaduan pengaruh-pengaruh lingkungan dan kondisi-kondisi genetika. Dengan demikian 

variabelvariabel organismik, dan genetika sangat berpengaruh terhadap perilaku selama lingkungan 

juga turut berpengaruh. Pengaruh organismik dan genetika memerlukan adanya respon lingkungan 

yang efektif (Throne dalam Cruickshank & Hallahan, 1975). Perubahan-perubahan dalam perilaku 

dan belajar setiap individu dapat terjadi melalui manipulasi variabel lingkungan dan genetika pada 

situasi khusus dari suatu perkembangan yang bersifat individu. 

 

Beberapa jenis kesulitan belajar yang sering dialami oleh siswa tunagrahita yakni kesulitan 

membaca, menulis, dan berhitung serta kesulitan lainnya. Kesulitan ini terkadang disebabkan karena 

disfungsi sistem saraf atau kurangnya motivasi anak dalam mengikuti pembelajaran. Faktor kesulitan 

lainnya yakni kurang menariknya pembelajaran yang diberikan oleh guru. Anak yang mengalami 

kesulitan belajar tetapi tidak mendapat penanganan yang baik oleh guru akan berdampak tidak baik 

pada perkembangan diri anak, terutama aspek bahasa, sosial emosional, dan kognitif.  
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Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamaris (2013:3) bahwa kesulitan belajar tidak 

berhubungan langsung dengan tingkat inteligensi dari individu yang mengalami kesulitan, namun 

individu tersebut mengalami kesulitan dalam menguasai keterampilan belajar dan dalam 

melaksanakan tugas-tugas spesifik yang dibutuhkan dalam belajar seperti yang dilakukan dalam 

pendekatan dan metode pembelajaran konvensional. 

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, diketahui bahwa siswa tunagrahita kelas IV SDLB 

Negeri Sidomulyo, Lampung Selatan memiliki hambatan intelektual meliputi: siswa kesulitan dalam 

berkomunikasi karena belum fasih dalam berbahasa, mengalami kesulitan dalam menulis abjad dan 

angka serta kesulitan dalam berhitung. Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan kepada wali 

kelas, diketahui bahwa siswa tunagrahita kelas IV SDLB Negeri Sidomulyo, Lampung Selatan 

terkadang tidak mau mengikuti proses belajar mengajar. Mereka lebih suka bermain daripada 

mengikuti pelajaran di kelas. Bahkan di antara mereka kadang masih sering mengalami tantrum. 

 

Mengacu pada hasil dokumentasi yang dilakukan di kelas, menunjukan keaktifan siswa yang sudah 

cukup baik. Namun, kadang mereka masih memerlukan pengawasan dan pengarahan yang intensif. 

Kegiatan yang ada di SLB tentu memiliki langkah-langkah dalam pembelajarannya. Pertama, 

merumuskan Modul Ajar menjadi salah satu proses perencanaan pembelajaran. Fungsi Modul Ajar 

menjadi bagian yang penting dalam pengimplementasian kurikulum merdeka saat ini. Fungsi Modul 

Ajar lainnya yakni mendorong guru lebih siap saat melakukan kegiatan pembelajaran dengan 

perencanaan yang matang. Dalam hal ini, sedikitnya terdapat dua fungsi Modul Ajar sebagai 

implementasi dari kurikulum, yaitu untuk mempersiapkan pembelajaran yang efektif dan efisien.  

 

Berdasarkan hasil pengamatan dan penilaian terhadap Modul Ajar yang disusun oleh guru di SLB 

Negeri Sidomulyo diketahui bahwa kemampuan guru dalam merencanakan  pembelajaran adalah 

baik. Namun jika   dilihat secara lebih spesifik, beberapa indikator masih belum maksimal.  

 

Modul Ajar digunakan untuk melaksanakan pembelajaran yang berisi petunjuk secara rinci 

mengenai tujuan pembelajaran, ruang lingkup materi yang harus diajarkan, kegiatan belajar 

mengajar, media, dan evaluasi yang harus digunakan. Modul Ajar akan membuat pembelajaran lebih 

sistematis, sehingga tidak melenceng tujuan, ruang lingkup materi, strategi belajar mengajar, atau 

keluar dari sistem evaluasi yang seharusnya. Dengan demikian, guru dapat mempertahankan situasi 

agar siswa dapat memusatkan perhatian dalam pembelajaran yang telah diprogramkannya. 

 

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan setelah proses perencanaan. Pada proses ini, guru harus mampu 

mengimplementasikan perencanaan pembelajaran yang telah disusun dalam proses belajar mengajar. 

Proses pembelajaran mengandung serangkaian interaksi antara guru dan siswa. Dalam proses         

pembelajaran, guru dituntut untuk memahami langkah-langkah yang harus ditempuh mulai dari 

kegiatanpendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Terkadang materi yang diberikan harus 

dipilih sesuai dengan perkembangan kognitif, dan memperhatikan kemampuan berkomunikasi siswa. 

Terlepas dari  semua hal tersebut, tugas guru ialah bagaimana caranya agar bisa berkomunikasi 

dengan siswa dan membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. 

 

Dalam PP No 19 Tahun 2005, evaluasi pembelajaran merupakan proses pengumpulan dan 

pengolahan informasi untuk menentukan  pencapaian hasil belajar peserta didik. Informasi tentang 

prestasi atau kinerja  siswa yang diperoleh melalui penilaian dapat digunakan oleh guru untuk 

berbagai keperluan pembelajaran diantaranya adalah: (1) Menilai kompetensi siswa; (2) Bahan 
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penyusunan laporan hasil belajar; dan (3) Memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian dalam 

kegiatan pembelajaran diharapkan mampu menyediakan informasi yang membantu guru 

meningkatkan kemampuannya dalam mengajar, serta membantu siswa untuk mencapai 

perkembangan optimal dalam proses dan hasil pembelajaran. 

 

Penyusunan RPP atau Modul Ajar merupakan kewajiban guru sebagai tenaga profesi. fungsi 

perencanaan dan fungsi pelaksanaan pembelajaran (Mulyasa, 2010). RPP berfungsi untuk 

mengefektifkan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan. Materi standar yang 

dikembangkan dan dijadikan bahan kajian oleh peserta didik harus disesuaikan dengan kebutuhan 

dan kemampuannya, mengandung nilai fungsional, praktis, serta sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan lingkungan, sekolah, dan daerah. Di SLB Negeri Sidomulyo guru membuat perencanaan 

pembelajaran untuk siswa. Hal ini memudahkan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar, 

sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman. Namun kadang siswa tidak dapat 

mengikuti pembelajaran dengan baik. Bahkan ada siwa yang tantrum saat proses pembelajaran 

berlangsung. Jika hal itu terjadi guru harus menghentikan proses pembelajaran sampai situsinya 

kondusif kembali.  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan dengan berbagai pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode orthopedagogik 

dapat digunakan untuk anak dengan hambatan intelektual. 
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ABSTRACT 

This study aims to determine the meaning of diction, know the terms needed in using diction, understand the 

explanation of scientific words, popular words, jargon and slang words, and understand the explanation of 

word choice and use of diction. The conclusions of writing this article are: Creativity in choosing words is the 

author's main key in writing ideas or expressions. Mastery in word processing is also the main key in producing 

beautiful, legible writing and the ideas that the writer wants to convey can be understood well. The right words 

will help someone express exactly what he wants to convey, both verbally and in writing. The choice of words 

must also be in accordance with the circumstances and the place where the words are used. The formation of a 

word or term is a word that expresses the meaning of a concept, process, state or characteristic that is unique in 

a particular field. Based on the above conclusions, it can be concluded that diction has something in common, 

that is, both authors want to convey something in the work of their writing with the intention that readers can 

understand the intent and purpose of the author. 

Key Word: Ability to Write Poetry, Diction 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian dari diksi, mengetahui syarat-syarat yang dibutuhkan 

dalam penggunaan diksi, memahami penjelasan tentang kata ilmiah, kata populer, kata jargon dan slang, dan 

memahami penjelasan pilihan kata dan penggunaan diksi. Kesimpulan dari penulisan artikel ini adalah: 

Kreativitas dalam memilih kata merupakan kunci utama pengarang dalam menulis gagasan atau ungkapan. 

Penguasaan dalam pengolahan kata juga merupakan kunci utama dalam menghasilkan tulisan yang indah, dapat 

dibaca serta ide yang ingin disampaikan penulis dapat dipahami dengan baik. Kata yang tepat akan membantu 

seseorang mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin disampaikannya baik secara lisan maupun dengan 

tulisan. Pemilihan kata juga harus sesuai dengan situasi kondisi dan tempat penggunaan kata–kata itu. 

Pembentukan kata atau istilah adalah kata yang mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan atau sifat yang 

khas dalam bidang tertentu. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa diksi mempunyai 

persamaan yaitu sama-sama penulis ingin menyampaikan sesuatu pada hasil karya tulisannya dengan maksud 

agar pembaca dapat memahami maksud dan tujuan penulis. 

Kata Kunci : Kemampuan Menulis Puisi, Diksi 

 

 

Pendahuluan 

Memang harus diakui, kecenderungan orang semakin mengesampingkan pentingnya penggunaan 

bahasa, terutama dalam tata cara pemilihan kata atau diksi. Terkadang kita pun tidak mengetahui 

pentingnya penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar, sehingga ketika kita berbahasa, 

baik lisan maupun tulisan, sering mengalami kesalahan dalam penggunaan kata, frasa, paragraf, dan 

wacana. Agar tercipta suatu komunikasi yang efektif dan efisien, pemahaman yang baik dalam 

penggunaan diksi atau pemilihan kata dirasakan sangat penting, bahkan mungkin vital, terutama untuk 

menghindari kesalapahaman dalam berkomunikasi. 

 

Diksi atau pilihan kata dalam praktik berbahasa sesungguhnya mempersoalkan kesanggupan sebuah 

kata dapat juga frasa atau kelompok kata untuk menimbulkan gagasan yang tepat pada imajinasi 
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pembaca atau pendengarnya. Indonesia memiliki bermacam-macam suku bangsa dan bahasa. Hal itu 

juga disertai dengan bermacam-macam suku bangsa yang memiliki banyak bahasa yang digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang digunakan juga memiliki karakter berbeda-beda sehingga 

penggunaan bahasa tersebut berfungsi sebagai sarana komunikasi dan identitas suatu masyarakat 

tersebut. Sebagai makhluk sosial kita tidak bisa terlepas dari berkomunikasi dengan sesama dalam 

setiap aktivitas. Dalam kehidupan bermasyarakat sering kita jumpai ketika seseorang berkomunikasi 

dengan pihak lain tetapi pihak lawan bicara kesulitan menangkap informasi dikarenakan pemilihan 

kata yang kurang tepat ataupun dikarenakan salah paham. Pemilihan kata yang tepat merupakan 

sarana pendukung dan penentu keberhasilan dalam berkomunikasi. Pilihan kata atau diksi bukan 

hanya soal pilih-memilih kata, melainkan lebih mencakup bagaimana efek kata tersebut terhadap 

makna dan informasi yang ingin disampaikan. Pemilihan kata tidak hanya digunakan dalam 

berkomunikasi namun juga digunakan dalam bahasa tulis (jurnalistik). Dalam bahasa tulis pilihan kata 

(diksi) mempengaruhi pembaca mengerti atau tidak dengan kata-kata yang kita pilih. 

 

Dalam makalah ini, penulis berusaha menjelaskan mengenai diksi yang digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari baik dalam segi makna dan relasi, gaya bahasa, ungkapan, kata kajian, kata popular, kata 

sapaan dan kata serapan. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini 

adalah sebagai berikut: Apa yang dimaksud dengan diksi? Bagaimana persyaratan diksi? Bagaimana 

yang dimaksud kata ilmiah , kata populer, kata jargon dan slang? Bagaimana cara penggunaan diksi? 

 

Tujuan dan manfaat penulisan makalah ini adalah:Mengetahui pengertian dari diksi. Mengetahui 

syarat-syarat yang dibutuhkan dalam penggunaan diksi.  Memahami penjelasan tentang kata ilmiah, 

kata populer, kata jargon dan slang. Memahami penjelasan pilihan kata dan penggunaan diksi. 

 

Kajian Teori 

Diksi ialah pilihan kata. Maksudnya, kita memilih kata yang tepat dan selaras untuk menyatakan atau 

mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek tertentu. Pilihan kata merupakan satu unsur 

sangat penting, baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Ada 

beberapa pengertian diksi di antaranya adalah membuat pembaca atau pendengar mengerti secara 

benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis, untuk 

mencapai target komunikasi yang efektif, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, 

membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat (sangat resmi, resmi, tidak resmi) sehingga 

menyenangkan pendengar atau pembaca. 

 

Diksi, dalam arti pertama, merujuk pada pemilihan kata dan gaya ekspresi oleh penulis atau 

pembicara. Arti kedua, arti “diksi” yang lebih umum digambarkan dengan kata – seni berbicara jelas 

sehingga setiap kata dapat didengar dan dipahami hingga kompleksitas dan ekstrimitas terjauhnya. 

Arti kedua ini membicarakan pengucapan dan intonasi, daripada pemilihan kata dan gaya. Harimurti 

(1984) dalam kamus linguistic, menyatakan bahwa diksi adalah pilhan kata dan kejelasan lafal untuk 

memperoleh efek tertentu dalam berbicara di dalam karang mengarang. 

 

Dalam KBBI (2002: 264) diksi diartikan sebagai pilihan kata yanng tepat dan selaras dalam 

penggunaanya untuk menggungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang 

diharapkan. Jadi, diksi berhubungan dengan pengertian teknis dalam hal karang-mengarang, hal tulis-

menulis, serta tutur sapa. 
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Persyaratan Diksi 

Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam memilih kata-kata, yaitu persyaratan ketetapan dan 

kesesuaian. Tepat, artinya kata-kata yang dipilih itu dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang 

ingin diungkapkan. Di samping itu, ungkapan itu juga harus dipahami pembaca dengan tepat, artinya 

tafsiran pembaca sama dengan apa yang dimaksud dengan penulis. Untuk memenuhi persyaratan 

ketetapan dan kesesuaian dalam pemilihan kata, perlu diperhatikan : Kaidah kelompok kata/ frase. 

Kaidah makna kata. Kaidah lingkungan sosial. Kaidah karang-mengarang. 

 

Hal ini di jelaskan satu persatu, sebagai berikut: Pilihan kata sesuai dengan kaidah kelompok kata 

/frase. Pilihan kata/ diksi yang sesuai dengan kaidah kelompok kata/frase, seharusnya pilihan 

kata/diksi yang tepat, seksama, lazim,dan benar. Tepat. Contohnya: Makna kata lihat dengan 

kata pandang biasanya bersinonim, tetapi kelompok kata pandangan mata tidak dapat digantikan 

dengan lihatan mata. Seksama Contohnya : Kata besar, agung, akbar, raya, dan tinggi termasuk kata-

kata yang bersinonim. Kita biasanya mengatakan hari raya serta hari besar, tetapi kita tidak pernah 

mengatakan hari agung, hari akbar ataupun hari tinggi. Begitu pula dengan kata jaksa agung tidak 

dapat digantikan dengan jaksa besar ataupun jaksa raya, atau pun jaksa tinggi karena kata tersebut 

tidak seksama. Lazim. Lazim adalah kata itu sudah menjadi milik bahasa Indonesia. Kata yang tidak 

lazim dalam bahasa Indonesia apabila dipergunakan sangatlah akan membingungkan pengertian saja. 

Contohnya : Kata makan dan santap bersinonim. Akan tetapi tidak dapat mengatakan Anjing 

bersantap sebagai sinonim anjing makan. Kemudian kata santapan rohani tidak dapat pula digantikan 

dengan makanan rohani. Kedua kata ini mungkin tepat pengelompokannya, tetapi tidak seksama serta 

tidak lazim dari sudut makna dan pemakain-nya. 

 

Pilihan kata sesuai dengan kaidah makna kata. Jenis Makna. Berdasarkan bentuk maknanya, makna 

dibedakan atas dua macam yaitu: Makna Leksikal adalah makna kamus atau makna yang terdapat di 

dalam kamus. Makna ini dimiliki oleh kata dasar. Contoh : makan, tidur, ibu, adik, buku. Makna 

Gramatikal adalah makna yang dimiliki kata setelah mengalami proses gramatikal, seperti proses 

afiksasi (pengimbuhan), reduplikasi (pengulangan), dan komposisi (pemajemukan). Contoh :  Proses 

afiksasi awalan me- pada kata dasar kotor ; Adik mengotori lantai itu. Proses reduplikasi pada 

kata kacang ; Kacang-kacangan merupakan salah satu sumber protein nabati. Proses komposisi pada 

kata rumah sakit bersalin ; Ia bekerja di rumah sakit bersalin. 

 

Berdasarkan sifatnya, makna dibedakan atas dua macam: Makna Denotasi adalah makna kata yang 

sesuai dengan hasil observasi panca indra dan tidak menimbulkan penafsiran lain. Makna denotasi 

disebut juga sebagai makna sebenarnya. Contoh : Kepala: organ tubuh yang letaknya paling atas. 

Besi: logam yang sangat keras. Makna konotasi adalah makna kata yang tidak sesuai dengan hasil 

observasi pancaindra dan menimbulkan penafsiran lain. Makna konotasi disebut juga sebagai makna 

kias atau makna kontekstual. Contoh :  Ibu kota : pusat pemerintahan. Ibu jari : jari yang paling besar 

atau jempol. 

 

Berdasarkan wujudnya, makna dibedakan atas: Makna referensial adalah makna kata yang 

mempunyai rujukan yang konkret. Contoh: meja, baju, membaca, menulis. Makna inferensial adalah 

makna kata yang tidak mempunyai rujukan yang konkret. Contoh : baik, indah, sedih, gembira 

 

Perubahan Makna 

Berdasarkan cakupan maknanya, perubahan makna dibedakan atas. 

1) Meluas, cakupan makna sekarang lebih luas daripada sebelumnya. 

Misalnya: 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 8   │   No. 1  │    JANUARI 2023  │  ISSN : 2527-4988  │         15 

  

Kata Dulu sekarang 

Berlayar Mengarungi laut dengan memakai 

kapal layar 

Mengarungi lautan dengan alat 

apa saja 

Putera-puteri Dipakai untuk sebutan anak-anak raja Sebutan untuk semua anak laki-

laki dan perempuan 

 

2) Menyempit, cakupan makna sekarang lebih sempit dari pada makna dahulu 

Kata Dulu Sekarang 

Sekarang 
Sebutan untuk semua orang 

cendikiawan 

Gelar untuk orang yang sudah 

lulus dari perguruan tinggi 

Madrasah Sekolah 
Sekolah yang mempelajari 

ilmu agama Islam 

 

Berdasarkan nilai rasanya, perubahan makna dibedakan atas : Ameliorasi adalah perubahan makna ke 

tingkat yang lebih tinggi. Artinya baru dirasakan lebih baik dari arti sebelumnya.  Contoh: 

Kata wanita dirasakan lebih baik nilainya daripada perempuan. Kata istri atau nyonya dirasakan lebih 

baik daripada kata bini. Peyorasi adalah perubahan makna ke tingkat yang lebih rendah. Arti baru 

dirasakan lebih rendh nilainya dari arti sebelumnya. Contoh: Kata perempuan sekarang dirasakan 

lebih rendah artinya. Kata bini sekarang dirasakan kasar. 

 

Pergeseran Makna 

Pergeseran makna dibedakan atas 2 macam: Asosiasi adalah pergeseran makna yang terjadi karena 

adanya persamaan sifat. Contoh: Tasya menyikat giginya sampai bersih. Pencuri itu menyikat habis 

barang-barang berhatga dirumah itu. Sinestesia adalah perubahan makna akibat adanya pertukaran 

tanggapan antara dua indra yang berbeda. Contoh: Sayur itu rasanya pedas sekali. Kata-katanya 

sangat pedas didengar. 

 

Relasi Makna 

Homonim adalah dua buah kata yang mempunyai persamaan tulisan dan pengucapan. Contoh: 

Bisa berarti ; Dapat, sanggup. Racun. Buku berarti ; Kitab antara ruas dengan ruas. Homograf adalah 

dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan tulisan tetapi berlainan pengucapan dan arti. 

Contoh: Teras (inti) dengan teras (halaman rumah). Sedan (isak) dengan sedan (sejenis mobil).  Tahu 

(paham) dengan tahu (sejenis makanan) 

 

Homofon adalah dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan pengucapan tetapi berlainan 

tulisan dan arti Contoh: Bang dengan bank. Masa dengan massa. Sinonim adalah dua buah kata yang 

berbeda tulisan dan pengucapanya tetapi mempunyai arti yang sama. Contoh:Pintar dengan pandai. 

Bunga dengan kembang. Kesinoniman kata tidaklah mutlak, hanya ada kesamaan atau kemiripan. 

Oleh sebab itu, di dalam sebuah karang mengarang sebaiknya dipergunakan sinomin kata supaya ada 

variasinya dan ada pergantiannya yang membuat lukisan di dalam karangan itu menjadi hidup. 

Sinonim dapat terjadi disebabkan oleh hal-hal berikut ini: Pengaruh bahasa daerah. Contoh: 

Kata harimau yang diberi sinonim dengan macan. Kata auditorium bersinonim dengan kata pendopo. 

Kata rindu bersinonim dengan kata kangen 

 

Perbedaan dialek regional Contoh :  Handuk bersinonim tuala, ,selop bersinonim seliper. Pengaruh 

Bahasa asing. Contoh: kolosal  bersinonim besar, aula bersinonim ruangan,  
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realita bersinonim kenyataan. Perbedaan dialek sosial. Contohnya : suami bersinonim laki, 

istri bersinonim bini, mati bersinonim wafat. 

 

Perbedaan ragam bahasa, Contohnya: membuat bersinonim menggubah,  

assisten bersinonim pembantu, tengah bersinonim madya. Perbedaan dialek temporal. 

Contohnya:hulubalang bersinonim komandan, kempa bersinonim stempel, peri bersinonim hantu . 

 

Antonim adalah kata-kata yang berlawanan artinya. Contoh: Tua- muda. Besar – kecil. Luas – sempit. 

Polisemi berasal adalah kata poly dan sema, yang masing-masing berarti’banyak’ dan ‘tanda’. Jadi 

polisemi berarti suatu kata yang memiliki banyak makna. Contoh: Kata kepala yang mempunyai arti 

bahagian atas tubuh manusia tetapi dapat juga berarti orang yang menjadi pimpinan pada sebuah 

kantor dan sebagainya. Kata kaki yang dipergunakan untuk menahan tubuh manusia tetapi dapat juga 

kaki meja yang menahan meja. 

 

Pilihan kata sesuai dengan Kaidah Lingkungan Sosial Kata. Diksi harus selalu diperhatikan 

lingkungan pemakaian kata-kata. Dengan membedakan lingkungan itu, pilihan kata yang kita lakukan 

akan lebih tepat dan mengena. Lingkungan itu dapat kita lihat berdasarkan: Tingkat sosial yang 

mengakibatkan terjadinya sosiolek. Contoh: Kata- kata mati, meninggal dunia, wafat, tewas, mampus, 

mangkat kita bedakan penggunaanya di dalam bahasa Indonesia berdasarkan rasa bahasa bukanlah 

melihat tingkat sosialnya. Daerah/geografi yang mengakibatkan dialek. Contoh: Kata-kata bis, kereta, 

dan motor kita bedakan penggunaanya berdasarkan geografinya. Formal/nonformal yang 

mengakibatkan bahasa baku/ tidak baku.  Contoh: Kata tersangka, terdakwa, dan tertuduh kita 

bedakan berdasarkan maknanya. 

 

Umum dan khusus yang mengakibatkan terjadinya bahasa umum dan khusus. Makna Umum 

(hipernim) adalah makna yang cakupannya luas. Contoh: bunga, bulan, hewan, kendaraan. Makna 

khusus( hiponim) adalah makna yang cakupannya sempit atau terbatas. 

Contoh: 

Hipernim Hiponim 

Melihat Menengok,menatap, melirik,menjenguk,melotot 

Bunga Melati, Anggrek, Sedap Malam 

Bulan Januari,Februari, Maret 

Hewan Ayam, Burung, kambing 

 

Pilihan kata sesuai dengan kaidah mengarang. Pilihan kata akan memberikan imformasi sesuai dengan 

apa yang dikehendaki. Pilihan kata dengan kaidah mengarang memiliki kelompok kata yang 

berpasangan tetap, pilihan kata langsung dan pilihan kata yang dekat dengar pembaca. Contoh: Terdiri 

dari, terdiri dalam, terdiri atas.  Ditemani oleh, ditemani dari, ditemani dengan Ia menelpon 

kekasihnya (pilihan kata langsung), Ia memanggil kekasihnya melalui telepon (pilihan kata yang 

panjang dan berbelit-belit). Tidak semua pendengar/pembaca mengerti singkatan balita, KISS, dan 

kelompencir.  

 

Kata Ilmiah, Kata Populer, Kata Jargon dan Slang. Kata ilmiah merupakan kata-kata logis dari bahasa 

asing yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kata popular adalah kata yang biasa 

digunakan dalam komunikasi sehari-hari masyarakat umum. 
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Berikut adalah contoh dari kata ilmiah dan kata populer tersebut. 

Kata Ilmiah Kata Popular 

Analogi 

Frustasi 

Final 

Diskriminasi 

Prediksi 

Kontradiksi 

Format 

Anarki 

Biodata 

Bibliografi 

kiasan 

rasa kecewa 

akhir 

 perbedaan perlakuan 

ramalan 

pertentangan 

 ukuran 

kekacauan 

biografi singkat 

daftar pustaka 

 

Jargon adalah kata-kata yang mengandung makna suatu bahasa, dialek, atau tutur yang dianggap aneh 

kata ini juga merupakan kata sandi/kode rahasia untuk kalangan terterntu (dokter,militer,perkumpulan 

rahasia,ilmuwan dan sebagainya). Contohnya : populasi, volume, abses, H2O,dan sebagainya. Kata 

slang dihasilkan dari salah ucap yang disengaja, atau kadang berupa pengrusakan sebuah kata biasa 

untuk mengisi suatu bidang makna yang lain. Kata-kata ini bersifat sementara,kalau sudah teras usang 

hilang atau menjadi kata-kata biasa. Contohnya asoy, manatahan dan sesuatu ya. 

 

Pilihan Kata dan Penggunaanya Kata dari dan daripada Contoh : Kertas itu terbuat dari kayu jati 

(keterangan asal). Peristiwa itu timbul dari peristiwa seminggu yang lalu (keterangan sebab) Buku itu 

ditulis dari pengalamanya selama di Jerman (menyatakan alasan). Kata pada dan kepada Contoh : 

Buku catatan saya ada pada Astuti (pengantar keterangan). Saya ketemu dengan dia pada suatu sore 

hari. (keterangan waktu). Kata di dan ke Contoh : Atik sedang berada di luar kota (fungsi kata depan 

di). Di saat usianya suadah lanjut, orang itu semakin malas belajar (keterangan waktu). 

Kata dan dan dengan. Contoh : Ayah dan Ibu pergi ke Jakarta kemarin. Ibu memotong kue dengan 

pisau. Kata antar dan antara. Contoh : Kabar ibu belum pasti,antara benar dan tidak (menyataan 

pemilihan). Dia akan tiba antara jam 04.00 sampai jam 06.00 (jangka waktu) 

 

Kesimpulan 

Kreativitas dalam memilih kata merupakan kunci utama pengarang dalam menulis gagasan atau 

ungkapan. Penguasaan dalam pengolahan kata juga merupakan kunci utama dalam menghasilkan 

tulisan yang indah, dapat dibaca serta ide yang ingin disampaikan penulis dapat dipahami dengan 

baik. Kata yang tepat akan membantu seseorang mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin 

disampaikannya baik secara lisan maupun dengan tulisan. Pemilihan kata juga harus sesuai dengan 

situasi kondisi dan tempat penggunaan kata–kata itu. Pembentukan kata atau istilah adalah kata yang 

mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu.  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa diksi mempunyai persamaan yaitu 

sama-sama penulis ingin menyampaikan sesuatu pada hasil karya tulisannya dengan maksud agar 

pembaca dapat memahami maksud dan tujuan penulis. 

 

Saran  

Penulis mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dalam pembuatan makalah ini mengenai 

pengetahuan diksi (pilihan kata). Penulis menyarankan kepada semua pembaca untuk mempelajari 

pengolahan kata dalam membuat kalimat. Dengan mempelajari diksi diharapkan kepada pembaca 

memiliki kosa kata yang cocok dalam kehidupan sehari-hari dan ketepatan dalam menyampaikan dan 

menyusun suatu gagasan agar yang disampaikan mudah dipahami dengan baik. 
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ABSTRACT 

This study aims to describe the increase in student motivation through the CTL approach in Indonesian 

language learning for the January-June 2016 semester in class IX.2 MTsN Batusangkar. This research belongs 

to a PTK that uses the cycle method. The results of this study include: An increase in all observed student 

motivation. The motivation for the willingness to cooperate in the first cycle group was 60.2%, an increase in 

the second cycle to 81.7%, which means an increase of 21.5%. There was an increase in the motivation to ask 

questions, namely in the first cycle of 44.1% and in the second cycle to 71.0%, which means an increase of 

26.9%. The increase in the motivation to give opinions in cycle I was 48.4% and increased in cycle II to 77.4%, 

which means an increase of 29%. Increased motivation also occurred in the motivation to answer questions, 

namely in the first cycle of 52.7% and increased in the second cycle to 76.3%, which means an increase of 

23.7%. The average increase in student motivation from cycle I to cycle II was 25.3%, which in cycle I the 

average student learning motivation was 51.3% and in cycle II increased to 76.6%. The average student 

learning motivation in the second cycle was in the 61% -80% interval, which was 76.6% in the good category. 

Key Word: Learning Motivation, Contextual Teaching Learning Approach, Indonesian Language Learning 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peningkatan motivasi belajar siswa melalui pendekatan CTL 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia semester Januari-Juni 2016 di kelas IX.2 MTsN Batusangkar. Penelitian 

ini tergolong pada sebuah PTK yang menggunakan metode siklus. Hasil penelitian ini meliputi: Terjadi 

peningkatan semua motivasi siswa yang diamati. Untuk motivasi kemauan bekerjasama dalam kelompok siklus 

I sebesar 60,2% meningkat di siklus II menjadi 81,7%, yang berarti terjadi peningkatan sebesar 21,5%. 

Terjadinya peningkatan pada motivasi kemauan bertanya yaitu pada siklus I sebesar 44,1% dan pada siklus II 

menjadi 71,0%, yang berarti terjadi peningkatan sebesar 26,9%. Peningkatan pada motivasi kemauan 

memberikan pendapat di siklus I yaitu 48,4% dan meningkat pada siklus II menjadi 77,4%, yang berarti terjadi 

peningkatan sebesar 29%. Motivasi meningkat juga terjadi pada motivasi kemauan menjawab pertanyaan yaitu 

pada siklus I sebesar 52,7% dan meningkat pada siklus II menjadi 76,3% yang berarti terjadi peningkatan 

sebesar 23,7%. Rata-rata peningkatan motivasi belajar siswa dari siklus I ke siklus II sebesar 25,3%, yang mana 

pada siklus I rata-rata motivasi belajar siswa sebesar 51,3% dan pada siklus II naik menjadi 76,6%. Rata-rata 

motivasi belajar siswa pada siklus kedua sudah berada pada interval 61%-80% yaitu sebesar 76,6% dengan 

kategori baik.  

Kata Kunci : Motivasi Belajar, Pendekatan Contextual Teaching  Learning, Pembelajaran Bahasa Indonesia 
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Pendahuluan 

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alamnya, untuk mengelola sumber daya 

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

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

dengan istilah pendidikan sembilan tahun. 

 

Pendidikan merupakan moral yang paling utama Indonesia dalam pembentukan sikap mental, 

intelektual dan keterampilan seseorang. Sehingga dengan pendidikan tercipta sumber daya alam 

sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. 

 

Salah satu usaha dalam pengembangan kegiatan pendidikan tersebut adalah meningkatkan mutu 

pendidikan, melengkapi sarana dan prasarana serta mengadakan penataran bagi guru-guru. Upaya ini 

untuk mengembangkan kemampuan profesional guru untuk membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 memuat bahwa Sistem Pendidikan 

Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia 

seutuhnya. Maksudnya adalah manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

dan berbudi pekerti luhur dan memiliki pengetahuan dan keterampilan serta bertanggung jawab 

bermasyarakat dan berbangsa. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka dalam proses belajar 

mengajar guru harus mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif baik melalui penggunaan 

strategi, metode maupun model-model pembelajaran inovatif. 

 

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

mampu memilih model pembelajaran yang sesuai dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Model 

dimaksud berupa kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan sesuatu 

kegiatan. Menurut Saripudin (dalam Djakia: 2005:129) “model pembelajaran merupakan suatu 

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganir pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran serta para pengajar dalam merencanakan dan meningkatkan motivasi siswa dalam 

pembelajaran”. 

 

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

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

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

keberhasilan dan hasil belajar siswa. (Kosasi dalam Annurahman: 2009) 

 

Model pembelajaran Inovatif banyak bentuknya salah satu diantaranya yakni Contextual Teaching 

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

untuk memahami makna materi ajar dengan mengaitkannya terhadap konteks kehidupan mereka 

sehari-hari (konteks pribadi, social dan cultural) sehingga siswa memiliki pengetahuan atau 

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

 

CTL disebut pendekatan kontekstual karena konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara 

materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan kehidupan mereka sebagai anggota 

masyarakat. 
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Berdasarkan hemat peneliti di MTsN Batusangkar, motivasi siswa dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia masih rendah. Ini ditandai dengan di dalam pembelajaran hanya terjadi interaksi pada satu 

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

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

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

mengkajinya dalam sebuah penelitian.  

 

Kajian Teori 

Motivasi dalam belajar adalah factor yang penting karena hal tersebut merupakan keadaan yang 

mendorong keadaan siswa untuk melakukan belajar. Sedangkan menurut Purwanto (2007), motivasi 

adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu atau suatu usaha 

yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia tergerak hatinya untuk bertindak 

melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Perubahan energi dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap 

adanya tujuan merupakan pengertian motivasi menurut Donald dalam Uno Hamzah (2007:73). 

Persoalan mengenai motivasi dalam belajar adalah bagaimana cara mengatur agar motivasi dapat 

ditingkatkan. Dengan demikian pula dalam kegiatan belajar mengajar seorang anak didik akan 

berhasil jika mempunyai motivasi untuk belajar.  

 

Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, berupa hasrat dan keinginan berhasil dan 

dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya 

penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. Kedua faktor 

tersebut disebabkan oleh ransangan tertentu, sehingga seseorang berkeinginan untuk melakukan 

aktivitas belajar yang lebih giat dan semangat. Pengertian motivasi menurut Suryabrata dalam Djaali 

(2007:101) motivasi adalah keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk 

melakukan aktivitas tertentu guna pencapaian suatu tujuan. Suatu perubahan energi di dalam pribadi 

seseorang yang ditandai dengan timbulnya efektif dan reaksi untuk mencapai tujuan, hal ini sesuai 

dengan pendapat Donal dalam Hamalik (2000:173). Dengan pengertian ini, dapat dikatakan bahwa 

motivasi adalah sesuatu yang kompleks. 

 

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar 

untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur 

yang mendukung. Hal ini mempunyai peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. 

Indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) adanya hasrat dan keinginan 

berhasil, (2) adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, (3) adanya harapan dan cita-cita masa 

depan, (4) adanya perhargaan dalam belajar, (5) adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, (6) 

adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan seseorang siswa dapat belajar 

dengan baik.  

 

Motivasi sebagai suatu perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya 

perasaan dan didahului dengan adanya tujuan,maka dalam motivasi terkandung tiga unsur 

penting,yaitu: Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap individu 

manusia, perkembangan motivasi akan membawa beberapa perubahan energi di dalam sistem yang 

ada pada organisasi manusia. Motivasi ditandai dengan munculnya rasa “feeling”, afeksi seseorang. 

Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, afeksi dan emosi yang dapat 

menentukan tingkah laku manusia. Motivasi akan diransang karena adanya tujuan. Jadi motivasi 

dalam hal ini sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi yakni tujuan. Pengertian Contextual 

Teaching and Learning (CTL). 
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Menurut Saripudin dalam Djakia: (2005:12.9) “model pembelajaran merupakan suatu kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganosasi pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran serta para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktifitas belajar mengajar”. 

 

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

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

Karena model dan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru berpengaruh terhadap 

keberhasilan dan hasil belajar siswa. 

 

Model pemnbelajaran Inovatif diantaranya adalah pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL). Merupakan proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan membantu siswa untuk 

memahami makna materi ajar dengan mengaitkannya terhadap konteks kehidupan mereka sehari-hari 

(konteks pribadi, sosial, dan kultural) sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang 

dinamis dan fleksibel utnuk mengkontruksi sendiri secara aktif pemahamannya. 

 

Penerapan pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Konstruktivisme yaitu mengembangkan pemikiran siswa akan belejar lebih bermakna dengan cara 

bekerja sendiri, menemukakan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan ketermpilan 

barunya. Siswa belajar pada dasarnya mencari alat untuk membantu membantu memahami 

pengalamannya. Pada dasarnya, pengetahuan dibentuk pada diri manusia berdasarkan pengalam nyata 

yang di alaminya dan hasil interaksiny dengan lingkungan social di lingkungan social di 

sekelilingnya. 

 

Menurut Sumiati (2008:15) ada lima elemen belajar yang konstruktivistik, yaitu: Pengaktivan 

pengetahuan yang sudah ada (activating knowlage). Pemerolehan hal baru (acquiring knowledge). 

Pemahaman pengetahuan (undertending knowledge). Mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman 

(applying knowledge). Melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan tersebut 

(reflecting knowledge). 

 

Bertanya (questioning). Betanya yaitu mengembangkan sifat ingin tau siswa dengan bertanya. Melalui 

proses bertanya, siswa akan mampu menjadi pemikir handal yang pandai dan mandiri. Mereka 

dirangsang untuk mengembangkan ide/ gagasan dan pengujian baru yang inovasi, mengembangkan 

metode dan teknik untuk bertanya, bertukar pendapat dan berintekrasi.   

 

Menemukan (inquiri). Menemukan yaitu dalam belajar siswa di harapkan dapat menemukan, 

mengomonikasikan sendiri pengetahuan dan keterampilannya dari pembelajaran yang dilakukan. 

 

Msyarakat belajar (learning community, dalam proses pembelajarab di kelas, masyarakat belajar dapat 

tercipta dengan membentuk kelompok – kelompok belajar yang memungkinkan antar siswa 

melakukan sharing pendapat atau pengalaman. 

 

Pemodelan (modeling). Model dapat di peroleh dari guru, siswa lain atau dari luar sekolah yang 

relevan dengan konteks dan materi yang menjadi topik bahasan. Misalnya salah seorang siswa 

menyajikan ke depan kelas apa yang ditanya dan diketahui dari soal. 
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Refleksi (reflection). Pada akhir pembelajaran, guru menyisakan waktu sejenak agar siswa melakukan 

refleksi. Siswa diminta untuk menuangkan kembali pemahaman yang telah diperolehnya dengan 

menyimpulkan pelajaran dengan umpan balik tentang materi yang di ajarkan. 

 

Penilaian yang sebenarnya (authentic asesment). Diperoleh dari kegiatan nyata yang dikerjakan siswa 

pada saat proses pembelajaran, yang dapat memberikan gambaran belajar siswa. Misalnya saat 

melakukan kerja kelompok dan dalam melaporkan hasil kerjanya di depan kelas. 

 

Metodologi Penelitian 

Peneliti melakukan tindakan dengan pembelajaran kontektual agar siswa belajar dengan penuh makna 

dan motivasi belajar tinggi. Dengan memperhatikan prinsip kontektual, yaitu proses pembelajaran 

yang diharapkan dapat mendorong memotivasi siswa untuk menyadari dan menggunakan 

pemahamannya, mengembangkan diri dan menyelesaikan berbagai konsep pertimbangan, soal-soal 

sesuai dengan kompetensi dasar yang diajarkan. 

 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Pemilihan jenis 

PTK karena peneliti terlibat langsung dan sudah merupakan tugas peneliti sebagai pendidik yang 

harus selalu berusaha meningkatkan mutu pembelajaran. Penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan 

bentuk ilmiah, yang digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran yang lebih bermakna. 

Dalam penelitian ini prosedur penelitian dimulai dengan siklus I setelah dilaksanakan tes awal. Hasil 

tes awal diteliti dan diketahui kesulitan siswa dalam memahami mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Penelitian ini akan mengungkapkan persoalan yang terjadi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

dengan pendekatan pada dua kompetensi dasar yang bermakna pada siswa Kelas IX.2 MTsN 

Batusangkar pada Semester Januari-Juni 2016. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil Penelitian Siklus I 

Observasi proses pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel. Hasil Pengamatan Siklus I (n=31) 

No Aktivitas 

Siklus I Rata-

rata Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

F % F % F % % 

1 
Kemauan Bekerjasama 

Dalam Kelompok 
16 51,6 19 61,3 21 67,7 60,2 

2 Kemauan Bertanya 11 35,5 14 45,2 16 51,6 44,1 

3 
Kemauan Memberikan 

Pendapat 
12 38,7 15 48,4 18 58,1 48,4 

4 
Kemauan Menjawab 

Pertanyaan 
14 45,2 16 51,6 19 61,3 52,7 

  Rata-Rata   42,7   51,6   59,7 51,3 

Sumber: Pengolahan Data Primer (2016) 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan motivasi yang dilakukan siswa dalam proses 

pembelajaran pada siklus I dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3, yang mana seluruh aspek motivasi 

yang di ukur semuanya mengalami peningkatan pada setiap pertemuannya. Aspek motivasi yang 
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paling tinggi pada siklus I yaitu kemauan bekerja sama dalam kelompok sebesar 60,2%. Aspek 

motivasi yang terendah pada siklus I yaitu kemauan bertanya dengan rata-rata sebesar 44,1%. Jadi 

rata-rata motivasi belajar siswa pada semua aspek mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3 adalah 

51,3% dan berada pada kategori sedang. Sesuai dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan pada 

bab sebelunya yaitu motivasi belajar harus berada pada kategori tinggi yaitu interval 61%-80%, 

namun pada siklus I masih berada pada kategori sedang yaitu 51,3% sehingga perlu dilanjutkan pada 

siklus ke II. 

 

Hasil Penelitian Siklus II 

Observasi proses pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel . Hasil Pengamatan Siklus II (n=31) 

No. Aktivitas 

Siklus II 
Rata-rata 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

F % F % F % % 

1 

Kemauan 

Bekerjasama Dalam 

Kelompok 

23 74,2 25 80,6 28 90,3 81,7 

2 Kemauan Bertanya 19 61,3 22 71,0 25 80,6 71,0 

3 

Kemauan 

Memberikan 

Pendapat 

21 67,7 24 77,4 27 87,1 77,4 

4 
Kemauan Menjawab 

Pertanyaan 
22 71,0 23 74,2 26 83,9 76,3 

  Rata-Rata   68,5   75,8   85,5 76,6 

Sumber: Pengolahan Data Primer (2016) 

 

Berdasarkan uraian di atas tentang perkembangan motivasi siswa selama siklus II terlihat semua aspek 

motivasi sudah menunjukkan perkembangan yang memuaskan, yang mana rata-rata setiap aspek 

motivasi sudah berada pada interval 60%-80% dengan kategori tinggi. Aspek motivasi yang paling 

tinggi pada siklus II yaitu kemauan bekerja sama dalam kelompok sebesar 81,7%. Aspek motivasi 

yang terendah pada siklus II yaitu kemauan bertanya dengan rata-rata sebesar 71,0%. Jadi rata-rata 

motivasi belajar siswa pada semua aspek siklus II adalah 76,6%, berada pada kategori baik. 

 

Pembahasan 

Di bawah ini adalah tabel perbandingan motivasi belajar siswa antara siklus I dengan siklus II: 

Tabel Perbandingan Motivasi Siswa Siklus I dengan Siklus II 

No. 

 
Aspek yang diamati 

Rata–rata (%) 
Peningkatan 

Siklus I Siklus II 

1 Kemauan Bekerjasama Dalam Kelompok 60,2 81,7 21,5 

2 Kemauan Bertanya 44,1 71,0 26,9 

3 Kemauan Memberikan Pendapat 48,4 77,4 29,0 

4 Kemauan Menjawab Pertanyaan 52,7 76,3 23,7 

  Rata-rata 51,3 76,6 25,3 

Sumber: Pengolahan Data Primer 2016 
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Perbandingan motivasi siswa siklus I dan siklus II yang dapat dilihat pada tabel di atas, semua 

motivasi siswa yang diamati menunjukkan peningkatan yaitu untuk motivasi kemauan bekerjasama 

dalam kelompok siklus I sebesar 60,2% meningkat di siklus II menjadi 81,7%, yang berarti terjadi 

peningkatan sebesar 21,5%. Terjadinya peningkatan pada motivasi kemauan bertanya yaitu pada 

siklus I sebesar 44,1% dan pada siklus II menjadi 71,0%, yang berarti terjadi peningkatan sebesar 

26,9%. Peningkatan pada motivasi kemauan memberikan pendapat di siklus I yaitu 48,4% dan 

meningkat pada siklus II menjadi 77,4%, yang berarti terjadi peningkatan sebesar 29%. Motivasi 

meningkat juga terjadi pada motivasi kemauan menjawab pertanyaan yaitu pada siklus I sebesar 

52,7% dan meningkat pada siklus II menjadi 76,3% yang berarti terjadi peningkatan sebesar 23,7%. 

 

Rata-rata peningkatan motivasi belajar siswa dari siklus I ke siklus II sebesar 25,3%, yang mana pada 

siklus I rata-rata motivasi belajar siswa sebesar 51,3% dan pada siklus II naik menjadi 76,6%. Rata-

rata motivasi belajar siswa pada siklus kedua sudah berada pada interval 61%-80% yaitu sebesar 

76,6% dengan kategori baik, yang artinya sudah melebihi indikator keberhasilan yang ditetapkan 

sehingga penelitian dicukupkan sampai siklus ke II. Dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Contextual Teaching And Learning (CTL) dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa pada pembelajaran Bahasa Indonesia di IX.2 MTsN Batusangkar. 

Kesimpulan 

Setelah peneliti cermati selama kegiatan penelitian, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:  

Terjadi peningkatan semua motivasi siswa yang diamati. Untuk motivasi kemauan bekerjasama dalam 

kelompok siklus I sebesar 60,2% meningkat di siklus II menjadi 81,7%, yang berarti terjadi 

peningkatan sebesar 21,5%. Terjadinya peningkatan pada motivasi kemauan bertanya yaitu pada 

siklus I sebesar 44,1% dan pada siklus II menjadi 71,0%, yang berarti terjadi peningkatan sebesar 

26,9%. Peningkatan pada motivasi kemauan memberikan pendapat di siklus I yaitu 48,4% dan 

meningkat pada siklus II menjadi 77,4%, yang berarti terjadi peningkatan sebesar 29%. Motivasi 

meningkat juga terjadi pada motivasi kemauan menjawab pertanyaan yaitu pada siklus I sebesar 

52,7% dan meningkat pada siklus II menjadi 76,3% yang berarti terjadi peningkatan sebesar 23,7%. 

Rata-rata peningkatan motivasi belajar siswa dari siklus I ke siklus II sebesar 25,3%, yang mana pada 

siklus I rata-rata motivasi belajar siswa sebesar 51,3% dan pada siklus II naik menjadi 76,6%. Rata-

rata motivasi belajar siswa pada siklus kedua sudah berada pada interval 61%-80% yaitu sebesar 

76,6% dengan kategori baik. Hipotesis tindakan yang diajukan pada bab sebelumnya yaitu 

penggunaan model pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL) dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di Kelas IX.2 semester Januari-Juni 

2016 MTsN Batusangkar dapat diterima. 

 

Saran 

Setelah mengetahui hasil dan kesimpulan selama penelitian berlangsung di MTsN Batusangkar, 

peneliti memberikan saran antara lain: Guru seharusnya selalu memotivasi siswa sehingga mereka 

semangat belajar serta aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Guru harus menguasai metoda 

pembelajaran agar siswa lebih terdorong dan bersemangat dalam pembelajaran. 
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TALKING IS ONE OF THE ASPECTS OF SUPPORTING STUDENT 

SUCCESS IN THE TEACHING LEARNING PROCESS 

 

BERBICARA SALAH SATU ASPEK MENUNJANG KEBERHASILAN 

SISWA DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR 

 

Sri Yanti 

Madrasah  Tsanawiyah Negeri (MTsN) 5 Kota Padang  

Provinsi Sumatera Barat 

 

 

ABSTRACT 

The objectives of this study are to: Know the meaning of speaking; Know the meaning of speech; Know the 

meaning of lecture. The conclusion of the study shows that speaking is a second language activity carried out by 

humans in language life, namely after listening activities. Based on the sounds heard, then humans learn to 

pronounce and finally become skilled at speaking. Speaking is defined as the ability to pronounce articulated 

sounds or words to express, express and convey thoughts, ideas, and feelings. 

Key Word: Speaking, Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: Mengetahui pengertian berbicara; Mengetahui pengertian 

pidato; Mengetahui pengertian ceramah. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwasanya Berbicara adalah 

aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa, yaitu setelah aktivitas 

mendengarkan. Berdasarkan bunyi-bunyi yang didengar itu, kemudian manusia belajar untuk mengucapkan 

dan  akhirnya terampil berbicara. Berbicara diartikan sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi 

atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan dan menyampaikan pikiran, gagasan, serta perasaan. 

Kata Kunci: Berbicara, Hasil Belajar 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Konsep dasar berbicara merupakan teori-teori dasasr untuk memahami keterampilan berbicara. Teri-

teori berbiacara ini adalah teori-teori yang perlu diketahui dan dipajami jika seseorang ingin berhasil 

dalam menyampaikan pikiran dan perasaannya, terutama bagi siswa. Banyak orang, termasuk siswa, 

berpikir bahwa berbicara itu mudah. Berbicara merupakan salah satu dari 4 (empat) aspek berbahasa. 

Berbiacara adalah keterampilan berbahasa yang berkembang pada diri manusia semenjak anak-anak. 

Keterampilan berbahasa ini didahului oleh keterampilan menyimak, dan pada saat ini pulalah 

keterampilan berbiacara atau keterampilan berujar dipelajari/dimulai. Berbicara sangat erat kaitannya 

dengan perkembangan kemampuan menyimak anak. Ketepatan melafalkan dan perkembangan kosa 

kata yang diperoleh anak dipengaruhi oleh kemampuan atau daya simak anak. Setelah anak dewasa, 

maka kemampuan berbahasa berikutnya yang mereka miliki adalah membaca dan menulis. Kedua 

keterampilan berbahasa ini biasanya dimiliki oleh anak melalui proses pembelajaran di sekolah. 

 

Berbicara dan membaca merupakan dua aktivitas yang saling berhubungan. Adanya hubungan yang 

erat antara perkembangan percakapan berbahasa lisan dan kesiapan baca, telah dibuktikan oleh 

beberapa proyek penelitian. Telaah tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan umum berbahasa 

lisan turut melengkapi suatu latar belakang pengalaman yang menguntungkan, serta keterampilan, 

keterampilan bagi pengajaran membaca. 
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Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah:Apa yang dimaksud dengan berbicara?cApa yang 

dimaksud dengan pidato? Apa yang dimaksud dengan ceramah ? 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: Mengetahui pengertian berbicara; Mengetahui 

pengertian pidato; Mengetahui pengertian ceramah. 

 

Pembahasan 

Berbiacara sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa 

Menurut Nurgiyantoro (1995:276) berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan 

manusia dalam kehidupan berbahasa, yaitu setelah aktivitas mendengarkan. Berdasarkan bunyi-bunyi 

yang didengar itu, kemudian manusia belajar untuk mengucapkan dan  akhirnya terampil berbicara. 

Berbicara diartikan sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk 

mengekspresikan, menyatakan dan menyampaikan pikiran, gagasan,serta perasaan (Tarigan, 

1983:14).  

 

Dapat dikatakan bahwa berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar  (audible) 

dan yang kelihatan  (visible)  yang memanfaatkan sejumlah otot tubuh manusia demi maksud  dan 

tujuan gagasan atau ideide yang dikombinasikan. Berbicara merupakan suatu bentuk perilaku manusia 

yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis,semantik, dan linguistik.Berdasarkan 

pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa berbicara diartikan sebagai suatu alat untuk 

mengkombinasikan gagasan-gagasan yang disusun serta mengembangkan sesuai dengan kebutuhan-

kebutuhan sang pendengar atau penyimak. 

 

Berbicara merupakan instrumen yang mengungkapkan kepada penyimak hampir-hampir secara 

langsung apakah sang pembicara memahami atau tidak baik bahan pembicaraan maupun para 

penyimaknya, apakah dia bersikap tenang serta dapat menyesuaikan diri atau tidak, pada saat dia 

bersikap tenang serta dapat menyesuaikan diri atau tidak, pada saat dia mengkombinasikan gagasan-

gagasannya apakah dia waspada serta antusias ataukah tidak. 

 

Berbicara merupakan salah satu dari 4 (empat) aspek berbahasa. Berbiacara adalah keterampilan 

berbahasa yang berkembang pada diri manusia semenjak anak-anak. Keterampilan berbahasa ini 

didahului oleh keterampilan menyimak, dan pada saat ini pulalah keterampilan berbiacara atau 

keterampilan berujar dipelajari/dimulai. Berbicara sangat erat kaitannya dengan perkembangan 

kemampuan menyimak anak. Ketepatan melafalkan dan perkembangan kosa kata yang diperoleh anak 

dipengaruhi oleh kemampuan atau daya simak anak. Setelah anak dewasa, maka kemampuan 

berbahasa berikutnya yang mereka miliki adalah membaca dan menulis. Dan kedua keterampilan 

berbahasa ini biasanya dimiliki oleh anak melalui proses pembelajaran di sekolah. 

 

Setiap kegiatan berbicara yang dilakukan manusia selalu mempunyai maksud dan tujuan. Menurut 

Tarigan (1983:15) tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi. Agar dapat menyampaikan 

pikiran secara efektif, maka sebaiknya sang pembicara memahami  makna segala sesuatu yang ingin 

dikombinasikan, dia harus mampu mengevaluasi efek komunikasi terhadap pendengarnya, dan dia 

harus mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari segala sesuatu situasi pembicaraan, baik secara 

umum maupun perorangan. Menurut Djago, dkk (1997:37) tujuan pembicaraan biasanya dapat 
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dibedakan atas lima golongan yaitu (1) menghibur, (2) menginformasikan, (3) menstimulasi, (4) 

meyakinkan, dan 5) menggerakkan. 

 

Setiap kegiatan belajar perlu diadakan penilaian termasuk dalam pembelajaran kegiatan berbicara. 

Cara yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu berbicara adalah tes kemampuan 

berbicara. Pada prinsipnya ujian keterampilan berbicara memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berbicara, bukan menulis, maka penilaian keterampilan berbicara lebih ditekankan pada 

praktik berbicara.Untuk mengetahui keberhasilan suatu kegiatan tertentu perlu ada penilaian.  

 

Penilaian yang dilakukan hendaknya ditujukan pada usaha perbaikan prestasi siswa sehingga 

menumbuhkan motivasi  pada pelajaran berikutnya. Penilaian kemampuan berbicara dalam 

pengajaran berbahasa berdasarkan pada dua faktor, yaitu faktor kebahasaan dan nonkebahasaan. 

Faktor kebahasaan meliputi lafal, kosakata, dan struktur sedangkan faktor nonkebahasaan meliputi 

materi, kelancaran dan gaya (Haryadi, 1997:95). 

 

Dalam mengevaluasi keterampilan berbicara seseorang pada prinsipnya harus memperhatikan lima 

faktor, yaitu: a) Apakah bunyi-bunyi tersendiri (vokal, konsonan) diucapkan dengan tepat? b) Apakah 

pola-pola intonasi, naik dan turunnya suara serta rekaman suku kata memuaskan? c) Apakah 

ketepatan ucapan mencerminkan bahwa sang pembicara tanpa referensi internall memahami bahasa 

yang digunakan? d) Apakah kata-kata yang diucapkan itu dalam bentuk dan urutan yang tepat? e) 

Sejauh  manakah “kewajaran” dan  “kelancaran” ataupun “kenative-speaker-an” yang tecermin bila 

sesorang berbicara? 

 

Penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan berbicara siswa dilakukan melalui tugas 

bercerita. Untuk mengevaluasi kemampuan berbicara siswa dibutuhkan format penilaian berbicara. 

Berikut merupakan format penilaian berbicara/bercerita yang dimodifikasi dari penilaian Jakovits dan 

Gordon (Nurgiyantoro, 2001:290). 

 

Berdasarkan uraian di `atas maka dapat disimpulkan bahwa seseorang melakukan kegiatan berbicara 

selain untuk berkomunikasi juga bertujuan untuk mempengaruh orang lain dengana maksud apa yang 

dibicarakan dapat diterima oleh lawan bicaranya dengan baik.  Adanya hubungan timbal balik secara 

aktif dalam kegiatan bebricara antara pembicara dengan pendengar akan membentuk kegiatan 

berkomunikasi menjadi lebih efektif dan efisien. 

 

Untuk lebih jelasnya bahwa keempat aspek berbahasa merupakan suatu kesatuan/catur tunggal. 

Berikut ini akan ditinjau secara rinci tentang hubungan tersebut. 

 

Hubungan antara Berbicara dengan Menyimak 

Menurut Brooks, 1964 (Tarigan, 1983:3- 7) bahwa berbicara dan menyimak merupakan kegiatan 

komunikasi dua arah yang berlangsung, merupakan komunikasi tatap muka atau face to face 

communication. Hubungan antara berbicara dengan menyimak adalah sebagai berikut: Ujaran 

(speech) biasanya dipelajari melalui menyimak dan meniru (imitasi). Kata-kata yang akan dipakai 

serta dipelajari oleh anak biasanya ditentukan oleh perangsang(stimuli) yang ditemui, misalnya 

kehidupan kota dan desa. Ujaran anak mencerminkan pemakaian bahasa di rumah dan dalam 

masyarakat tempatnya hidup; misalnya, ucapan, intonasi, kosakata, penggunaan kata-kata, pola-pola 

kalimat. Anak yang lebih muda, lebih dapat memahami kalimat-kalimat yang jauh lebih panjang dan 

rumit, daripada kalimat-kalimat yang dapat diucapkannya. Meningkatkan keterampilan menyimak 

berarti membantu meningkatkan kualitas berbicara sesorang. Bunyi atau suara merupakan suatu faktor 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 8   │   No. 1  │    JANUARI 2023  │  ISSN : 2527-4988  │         30 

  

penting dalam meningkatkan cara pemakaian kata-kata sang anak. Oleh karena itu anak akan 

tertolong kalau mereka menyimak ujaran-ujaran yang baik dari pada guru, rekaman-rekaman bermutu, 

cerita-cerita yang bernilai tinggi, dan lain-lain. Berbicara dengan bantuan alat-alat peraga (visual aids) 

akan menghasilkan penangkapan informasi yang lebih baik pada pihak penyimak. 

 

Hubungan Antara Berbicara dengan Membaca 

Berbicara dan membaca merupakan dua aktivitas yang saling berhubungan. Adanya hubungan yang 

erat antara perkembangan percakapan berbahasa lisan dan kesiapan baca, telah dibuktikan oleh 

beberapa proyek penelitian. Telaah tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan umum berbahasa 

lisan turut melengkapi suatu latar belakang pengalaman yang menguntungkan, serta keterampilan, 

keterampilan bagi pengajaran membaca. Dari telaah beberapa penelitian, maka hubungan kegiatan 

lisan dan membaca antara lain sebagai berikut: Performansi/penampilan membaca berbeda sekali 

dengan kecakapan berbahasa lisan. Pola-pola ujaran orang yang tuna aksara mungkin mengganggu 

pelajaran membaca bagi anak-anak. Kalau, pada tahun-tahun awal sekolah, ujaran membentuk suatu 

dasar bagi pelajaran membaca, maka membca bagi anak-anak kelas yang lebih tinggi turut membantu 

meningkatkan bahasa lisan mereka: misalnya, kesadaran linguistik mereka terhadap istilah-istilah 

baru, struktur kalimat yang baik dan efektif, serta penggunaan kata-kata yang tepat. Kosa kata khusus 

mengenai bahan bacaan haruslah diajarkan secara langsung. Seandainnya muncul kata-kata baru 

dalam buku bacaan siswa, maka guru hendaknya mendiskusikannya dengan siswa agar mereka 

memahami maknanya sebelum membacanya. 

 

Batasan dan Tujuan Berbicara 

Berbicara bukanlah sekedar pengucapan bunyi-bunyi atau kata-kata. Tetapi berbicara merupakan 

suatu alat untuk menyampaikan gagasan yang disusun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 

pendengar/penyimak. Berbicara sebagai instrumen yang mengungkapkan kepada penyimak hampir-

hampir secara langsung, apakah pembicara memahami atau tidak, baik bahan pembicaraan maupun 

penyimaknya. Serta apakah pembicara dapat menyesuaikan diri/tidak ketika menyampaikan 

gagasannya. 

 

Menurut Tarigan (1983: 15) berbicara adalah kemauan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-

kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan oikiran, gagasan dan perasaan. lebih 

jauh lagi, berbicara merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaat kan faktor-faktor 

fisik, psikologis, neurologis, semantik, dan linguistik sedemikian ekstensif, secara luas sehingga dapat 

dianggap sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol sosial. 

 

Prinsip Umum Kegiatan Berbicara 

Pelaksanaa suatu kegiatan berbicara didasari oleh beberapa hal sebagai berikut (Tarigan, 1983: 16). 

Membutuhkan paling sedikit dua orang. Tentu saja pembicaraan dapat dilakukan oleh satu orang dan 

hal ini sering terjadi, misalnya oleh orang yang sedang mempelajari bunyi-bunyi bahasa serta 

maknanya, atau oleh seseorang yang meninjau kembali pernyataan bentuknya. Mempergunakan suatu 

sandi linguistik yang dipahami bersama. Bahkan andaikata pun dipergunakan dua bahasa, namun 

saling pengertian, pemahaman bersama itu tidak kurang pentingnya. Menerima/mengakui suatu 

daerah referensi umum. Daerah itu mungkin tidak selalu mudah dikenal/ditentukan, namun 

pembicaraan menerima kecenderungan untuk menemukan satu di antaranya. Merupakan suatu 

pertukaran antara partisipan. Kedua pihak partisipan yang memberi dan menerima dalam pembicaraan 

saling bertukar sebagai pembicara dan menyimak. Menghubungkan setiap pembicara dengan yang 

lainnya dan kepada lingkunagnnya dengan segera. 
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Ciri Pribadi Pembicara yang Dewasa 

Keberhasilan seseorang berkomunikasi dalam masyarakat menunjukkan kematangan atau kedewasaan 

pribadinya. Ada 4 keterampilan utama sebagai ciri pribadi yang dewasa, menurut Powers (Tarigan, 

1983:19). Keterampilan Semantik (semantic skill) adalah kemampuan untuk mempergunakan kata-

kata dengan tepat dan penuh pengertian. Untuk memperoleh keterampilan semantik kita harus 

memiliki pengetahuan yang luas mengenai makna-makna yang terkandung dalam kata-kata serta 

ketepatan dan kepraktisan dalam penggunaan kata-kata. Keterampilan fonetik (phonetic skill) adalah 

kemampuan membentuk unsur-unsur fonemik bahasa kita secara tepat. Keterampilan ini perlu karena 

turut mengemban serta menentukan persetujuan atau penolakan sosial. Keterampilan ini merupakan 

suatu unsur dalam hubungan perorangan yang akan menentukan apakah seseorang itu diterima 

sebagai anggota kelompok atau sebagai orang luar. Keterampilan vokal (vokal skill) adalah 

kemampuan untuk menciptakan efek emosional yang diinginkan dengan suara kita. Suara yang bulat, 

jelas, dan berguna menandakan orang yang berbadan tetap dan terjamin. Sedangkan suara yang 

melengking, berisik, atau serak parau memperlihatkan pribadi yang kurang menarik dan kurang 

menyakinkan. Keterampilan sosial (social skill) adalah kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif 

dalam hubungan-hubungan masyarakat. Keterampilan sosial menuntut agar kita mengetahui: Apa 

yang harus dikatakan; Bagaimana cara mengatakannya; Apabila mengatakannya; dan Kapan tidak 

mengatakannya. 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun seorang calon pembicara sudah memiliki 

keempat keterampilan di atas, jika dia tidak berlatih secara teratur, dan berencana, maka itu tidak akan 

ada artinya. Menurut Powers (Tarigan, 1983:20), You learn to do by doing. 

 

Metode Naskah (Delivery from Manuscript) 

Metode/cara ini jarang digunakan, kecuali pada saat-saat penting, misalnya di rdio dan televisi. 

Biasanya sebelum tampil berbicara, pembicara mempersiapkan naskah lengkap. Ketika tampil 

berbicara naskah itu dibacanya kata demi kata, kalimat demi kalimat. Sehingga perhatian si pembicara 

tertuju pada naskah tersebut. 

 

Metode Ekstemporan (Extemporaneous Delivery) 

Metode/cara ini jarang digunakan oleh pembicara yang ingin berbicara tanpa mempersiapkan naskah. 

Uraian yang akan disampaikan dengan metode ini direncanakan/dipersiapkan dengan cermat. Setelah 

itu dibuat catatan penting, yang sekaligus menjadi urutan sistematis dari uraian itu. Dalam metode ini, 

kadang-kadang disiapkan konsep naskah dengan tidak perlu menghafal kata demi kata. 

 

Beda Pidato dan Ceramah 

Pidato merupakan suatu hal yang sangat penting, karena pidato merupakan suatu hal yang sangat 

penting, karena pidato merupakan penyampaian dan penanaman pikiran, informasi, atau gagasan dari 

pembicara kepada khalayak ramai. Seseorang yang berpidato dengan baik akan mampu meyakinkan 

pendengarnya untuk menerima dan mematuhi pikiran, informasi, gagasan, atau pesan yang 

disampaikannya. 

 

Namun di sisi lain ada pula kegiatan berpidato ini yang divariasikan dengan tanya-jawab pada bagian 

akhir penyajian lisan ini, yang biasa disebut dengan ceramah. Jadi ceramah adalah sejenis kegiatan 

berbicara dua arah, karena pada waktu berceramah ada interaksi timbal balik berupa tanya jawab 

antara penceramah dengan pendengar/audiens.  Sedangkan pidato adalah sejenis kegiatan berbicara 

satu arah, karena pada waktu berpidato tidak terjadi interaksi timbal-balik beruapa tanya jawab. Pada 

pidato, yang aktif berbicara hanya pembicara/orator saja, sedangkan pendengar tidak. 
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Banyak yang berpendapat atau beranggapan pidato dan ceramah itu sama. Tetapi kalau ditelusuri dan 

diamati secara seksama, sebetulnya pidato dengan ceramah itu berbeda, seperti yang telah diuraikan di 

atas. Orang cenderung beranggapan sama, karena suatu ceramah juga diawali dengan pidato atau 

penyajian lisan, hanya pada bagian akhir, baru ada tanya-jawab, sebagai suatu ciri inilah ceramah. 

Sedangkan pidato dari awal sampai akhir hanya ada penyajian lisan/pidato saja, tidak ada tanya 

jawab. 

 

Metode Ceramah 

Ceramah merupakan kegiatan berbicara, biasanya dipergunakan sebagai salah satu metode dalam 

dunia pendidikan, pemerintahan, dan sebagainya. Penggunaan metode ini lebih banyak terjadi pada 

situasi komunikasi yang melibatkan massa. Misalnya ceramah para pejabat pemerintah kepada 

bawahannya, tentang suatu persoalan/topik. Dan juga metode ceramah dalam proses belajar-mengajar 

sering dipergunakan guru dalam menyajikan pelajaran. 

 

Jenis Pidato Menurut Tujuan 

Pidato informatif bertujuan untuk menyampaikan informasi. Khalayak diharapkan mengetahui, 

mengerti, dan menerima informasi itu. Ehninger, Monroe, dan Gronbeck (Rahmat, 1992:89), 

menyebutkan 3 macam pidato informatif; 1) oral report (laporan lisan): laporan ilmiah, laporan 

panitia, laporan tahunan; 2) oral instruction (pengajaran): guru yang menjelaskan pelajaran, atasan 

yang menerangkan pekerjaan, atau pimpinan yang membagi tugas kepada bawahannya; 3) informative 

lectures (kuliah): ceramah umum, presentasi di depan peserta konferensi, penyajian makalah, 

pengajian. 

 

Pidato Persuasif 

Dalam pidato ini, pembicara berusaha mempengaruhi pendengarmya dengan tatanan diksi menjadi 

kalimat-kalimat yang mampu memukau pendengar, dan akhirnya mereka terpengaruh dari pidat 

tersebut. Agar pidato persuasif ini sampai pada sasarnnya, maka diperlukan teknik-teknik persuasif. 

Khalayak apatis, mereka ini tahu ada masalah, tetapi mereka acuh tak acuh saja. Pembicara harus 

mampu membuat mereka sadar bahwa yang akan anda bicarakan itu betul-betul mempengaruhi 

mereka.untuk menghadapi khalayak ini juga ada tahap-tahap perhatian, kebutuhan, dan pemuasan, 

serta tindakan. Khalayak yang tertarik tetapi ragu, sebagian khlayak tahu dan sadar akan adanya 

masalah, mereka tahu bahwa perlu mengambil keputusan, tetapi mereka masih meragukan keyakinan 

yang ahrus mereka ikuti atau tindakan yang harus mereka jalankan. Pada tahap perhatian langsung 

saja menunjuk pokok persoalan, karena khalayak sudah tertarik dengan masalah. Khalayak yang 

bermusuhan, kadang-kadang khalayak sadar bahwa ada problem atau bahwa ada masalah yang harus 

diatasi, tetapi mereka menentang usulan yang anda ajukan. Maka pada tahap perhatian, usahakan 

untuk menciptakan hubungan persahabatan khalayak dan usahakan mereka mau mendengar anda. 

 

Pidato Rekreatif 

Pidato ini bertujuan sama dengan pidato lain yakni menyampikan pessan kepada pendengar. Tetapi 

dalam pidato ini pesan yang disampaikan hendaknya tidak membebani pikiran pendengar dengan hal-

hal yang berat dan serius. Pesan yang disampaikan diharapkan mampu menciptakan suasana dan 

perasaan yang menyenangkan bagi pendengar. Oleh karena itu, pesan pidato rekreatif ini dibarengi 

dengan humor-humor segar. 

 

Karakteristik pidato rekreatif tidaklah melulu melucu, tetapi pidato ini untuk menghibur. Anda 

berbicara tidak untuk menyampaikan informasi, tidak pula untuk mempengaruhi. Pidato rekreatif 
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disampaikan dalam berbagai situasi: 1) perhelatan/pesta, 2) pertemuan kelompok, 3) jamuan makan 

malam, 4) acara syukuran/ulang tahun. Dan juga pidato ini disampaikan oleh orang yang berwajah 

ceria, riang, gembira, santai (easy going). 

 

Struktur Pidato 

Sebelum seseorang tampil berpidato, biasanya ia mempersiapkan dirinya terlebih dahulu. 

Komunikator akan memperkaya dirinya dengan berbagai bahan yang ada kaitannya dengan topik 

pidatonya. Di samping itu, untuk kelengkapan persiapannya ini ada komunikator yang menulis naskah 

pidatonya terlebih dahulu dan ada pula yang tidak. Nmun pada prinsipnya sabuah pidato yang baik 

harus memiliki komposisi bentuk yang ideal (struktur pidato umumnya). 

 

Berbicara tentang metode biasanya pemikiran kita akan tertuju pada suatu cara yang digunakan/dipilih 

seseorang untuk melaksanakan sesuatu. Begitu pula halnya dengan kegiatan berpidato, yang 

pelaksanannya ada pula bermacam-macam yang disebut dengan metode berpidato. 

 

Wawancara 

Pengertian wawancara adalah suatu alat yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan informasi 

tentang suatu hal dari seseorang, yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya-jawab secara lisan. 

Dalam wawancara ada dua pihak yang masing-masing pihak mempunyai kedudukan yang berlainan, 

yang satu sebagai pengejar informasi dan yang lainnya sebagi pemberi informasi. 

Syarat-syarat pewancara, dikarenakan wawancara merupakan suatu proses tanya-jawab antara orang 

yang mencari informasi dengan orang yang memberikan informasi, maka ada syarat-syarat yang harus 

diperhatiakn sebagai seoarng pewancara yang baik, diantaranya: Mampu menciptakan hubungan baik 

dengan orang yang diwawancarai. 

 

Jenis wawancara, di tinjau dari bentuknya wawancara (tanya jawab) ada 3 yakni interview, 

konferensi, dan tanya-jawab pengadilan. Interview adalah tanya-jawab antara wartawan dengan 

seseorang (mungkin dengan pejabat, atau orang perorangan dalam hubungan dengan penelitian 

ilmiah). Konperensi pers adalah pertemuan informastif dengan seorang pejabat sesudah ceramah, 

perundingan atau konferensi. Sedangkan tanya jawab pengadilan (interogansi) adalah dialog 

penyelidikan antara petugas dan si terdakwa, atau orang yang bersalah. 

 

Pertanyaan dalam wawancara merupakan alat untuk mengaktifkan, alat untuk memberi sugesti, alat 

untuk membakar semangat, kunci untuk melonggarkan tekanan dan mesin untuk mendorong 

komunikasi antar manusia, serta sarana untuk memperoleh berita. Untuk mewujudkan hal di atas 

maka dalam wawancara ada beberapa jenis pertanyaan, antara lain: Pertanyaan pemanasan, adalah 

pertanyaan yang mengawali sebuah wawancara, tentu saja setelah pewawancara membuka wawancara 

dan memperkenalkan diri. Tujuan pertanyaan ini untuk menciptakan suasana akrab/kekeluargaan dan 

menyenangkan. Sifat pertanyaan ini menyenangkan hati yang diwawancarai, bisa dengan memuji 

orangnya atau lokasi dan sebagainya (bagus benar tataan rumah Ibu, siapa yang menatanya Bu?) 

Pertanyaan terarah, pertanyaan ini sudah mengarah pada topik wawancara. Pertanyaan ini muncul 

apabila pertanyaan pemanasan dirasa sudah cukup mencapai sasaran. Pertanyaan fakta rutin, adalah 

pertanyaan yang biasa muncul dalam berbagai tanya jawab. Misalnya pertanyaan yang menggunakan 

kata-kata tanya; siapa, mengapa, apa, dimana, dan kapan. Pertanyaan menggali, pertanyaan ini 

bertujuan mengorek lebih banayk informasi, dan yang diwawancarai menjelaskn lebih detail 

 

Pendekatan akal sehat merupakan kebalikan dari pendekatan tradisional. Langkah-langkahnya 

kebalikan dari pendekatan tradisional yakni mula-mula siswa disuruh membaca wacana, kemudian 
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diminta menguaratakan isi bacaan dengan kalimat sendiri. kalau hasil siswa sudah baik, amak 

ditanyakan bagaimana cara siswa menangkap isi bacaan. Berbagai pendapat siswa diolah bersama, 

lalu disimpulkan dengan baik, itulah teori. Jadi melalui pengalaman siswa dituntun ke arah penemuan 

teori. 

 

Pendekatan integratif merupakan perpaduan antara pendekatan tradisional dan pendekatan akal sehat. 

Pengajaran kemampuan berbahasa yang menggunakan pendekatan integratif dapat digambarkan 

sebagai berikut: Guru bersama siswa berpraktik. Kemudia hasil praktik dikaji dan dikaitkan dengan 

teori. Kemudian dilanjutkan dengan praktik lagi. Kaji ulang dan kaitannya dengan teori diperjelas. 

Demikian dilakukan berulang-ulang, seperti praktik tuntas, teori pun tuntas. 

 

Tujuan pengajaran bahasa, kegiatan belajar mengajar dalam kelas sebagaian besar didasarkan kepada 

pencapaian tujuan pengajaran. Tujuan menyatakan apa yang harus dikuasai, diketahui, atau dapat 

dilakukan oleh siswa setelah mereka selesai melakukan belajar-mengajar. 

 

Kesimpulan 

Berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa, 

yaitu setelah aktivitas mendengarkan. Berdasarkan bunyi-bunyi yang didengar itu, kemudian manusia 

belajar untuk mengucapkan dan  akhirnya terampil berbicara. Berbicara diartikan sebagai kemampuan 

mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan dan 

menyampaikan pikiran, gagasan,serta perasaan. 

Berbicara merupakan instrumen yang mengungkapkan kepada penyimak hampir-hampir secara 

langsung apakah sang pembicara memahami atau tidak baik bahan pembicaraan maupun para 

penyimaknya, apakah dia bersikap tenang serta dapat menyesuaikan diri atau tidak, pada saat dia 

bersikap tenang serta dapat menyesuaikan diri atau tidak, pada saat dia mengkombinasikan gagasan-

gagasannya apakah dia waspada serta antusias ataukah tidak. 

 

Berbicara merupakan salah satu dari 4 (empat) aspek berbahasa. Berbiacara adalah keterampilan 

berbahasa yang berkembang pada diri manusia semenjak anak-anak. Keterampilan berbahasa ini 

didahului oleh keterampilan menyimak, dan pada saat ini pulalah keterampilan berbiacara atau 

keterampilan berujar dipelajari/dimulai. Berbicara sangat erat kaitannya dengan perkembangan 

kemampuan menyimak anak. Ketepatan melafalkan dan perkembangan kosa kata yang diperoleh anak 

dipengaruhi oleh kemampuan atau daya simak anak. Setelah anak dewasa, maka kemampuan 

berbahasa berikutnya yang mereka miliki adalah membaca dan menulis. Dan kedua keterampilan 

berbahasa ini biasanya dimiliki oleh anak melalui proses pembelajaran di sekolah. 

 

Berbicara bukanlah sekedar pengucapan bunyi-bunyi atau kata-kata. Tetapi berbicara merupakan 

suatu alat untuk menyampaikan gagasan yang disusun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 

pendengar/penyimak. Berbicara sebagai instrumen yang mengungkapkan kepada penyimak hampir-

hampir secara langsung, apakah pembicara memahami atau tidak, baik bahan pembicaraan maupun 

penyimaknya. Serta apakah pembicara dapat menyesuaikan diri/tidak ketika menyampaikan 

gagasannya. 

 

Saran 

Saran dalam penelitian ini yaitu penting untuk memahami keterampilan berbicara itu sendiri. 

Diperlukan keahlian berbicara dalam melaksanakan aktivitas belajar sehingga dapat memberikan 

dampak yang luar biasa atau maksimal dalam hasil belajar 
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ABSTRACT 

The purposes of this study are 1) to prove whether continuous academic supervision can improve teacher 

discipline and teacher quality in managing learning during a pandemic; 2) knowing the right steps in carrying 

out continuous academic supervision for learning during a pandemic, and 3) measuring improvements in 

discipline, quality of learning, and quality of teacher learning tools in managing learning qualitatively. This 

type of research is school action research (PTS). The subject of this research is the subject teacher. The 

instruments used are disciplinary formats and the quality of teacher learning conformity with national 

standards. The results of the school action research (PTS) show that academic supervision carried out with the 

assistance of senior teachers can improve teacher discipline and quality in preparing learning tools, this can be 

seen from the average percentage of teacher discipline in the pre-action of 57.84 %, in the first cycle of 63.73% 

and in the second cycle of 81.37%. Likewise, the percentage of teacher quality in the preparation of learning 

tools on average increased, namely in the pre-action of 61.76%, in the first cycle of 72.06% and in the second 

cycle of 79.41%. Thus, regular supervision carried out by the principal who is assisted by senior teachers can 

improve teacher discipline and quality both in attendance and in preparing learning tools and supervision is 

said to be successful because the percentage of teacher discipline and quality has reached above 75%. 

Key Word: Discipline, Quality, Supervision 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk membuktikan apakah supervisi akademik berkelanjutan dapat 

meningkatkan kedisiplinan guru dan kualitas guru dalam mengelola pembelajaran di masa pandemi; 2) 

mengetahui langkah-langkah yang tepat dalam melakukan supervisi akademik berkelanjutan untuk 

pembelajaran di masa pandemi, dan 3) mengukur peningkatan kedisiplinan, kualitas pembelajaran, dan kualitas 

perangkat pembelajaran guru dalam mengelola pembelajaran secara kualitatif. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian tindakan sekolah (PTS). Subjek penelitian ini adalah guru mata pelajaran. Instrumen yang digunakan 

adalah format kedisiplinan dan kualitas pembelajaran guru kesesuaian dengan standar nasional. Hasil penelitian 

tindaan sekolah (PTS) menunjukkan bahwa supervisi akademi yang dilakukan dengan dibantu oleh guru-guru 

senior dapat meningkatkan kedisiplinan dan kualitas guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran, hal ini 

dapat dilihat dari persentase kedisiplinan guru secara rata-rata pada pra tindakan sebesar 57,84%, pada siklus I 

sebesar 63.73% dan pada siklus II sebesar 81,37%. Begitu juga persentase kualitas guru dalam penyusunan 

perangkat pembelajaran secara rata-rata ada peningkatan, yaitu pada pra tindakan sebesar 61,76%, pada siklus I 

sebesar 72.06% dan pada siklus II sebesar 79,41%. Dengan demikian supervisi secara berkala yang dilakukan 

kepala sekolah yang dibantu oleh guru-guru senior dapat meningkatkan kedisiplinan dan kualitas guru baik 

dalam kehadiran maupun dalam menyusun perangkat pembelajaran dan supurvisi dikatakan berhasil karena 

persentase kedisiplinan dan kualitas guru telah mencapai di atas 75%. 

Kata Kunci: Disiplin, Kualitas, Supervisi 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakan Masalah 

Kepala sekolah merupakan pimpinan tertinggi suatu satuan pendidikan yang diberi wewenang 

mengelola personil, dana, dan sarana. Menurut Iskandar (2013), kepala sekolah pada hakikatnya 

adalah seorang seorang perencana, organisator, pemimpin dan seorang pengendali di sebuah satuan 

pendidikan. Keberadaan seorang kepala sekolah diperlukan untuk menjamin ketercapaian tujuan yang 

telah ditetapkan dimana organisasi yang dipimpinnya juga menjadi tempat untuk membina dan 

mengembangkan karir sumber daya manusia. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 0296 Tahun 1996, kepala Sekolah selain bertugas untuk memimpin 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah juga berperan sebagai pendidik, manager, administrator, 

supervisor, pemimpin, pembaharu dan pembangkit minat. 

 

Supervisi merupakan upaya peningkatan kualitas guru secara komprehensif dan kontinu. Supervisi 

merupakan usaha menstimulasi, mengkoordinasi, membimbing secara kontinue guru-guru disekolah 

baik secara pribadi maupun kelompok dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran . Supervisi yang 

dilakukan secara individual terdiri dari teknik kunjungan kelas, observasi kelas, percakapan pribadi, 

intervisitasi (saling kunjung kelas), penyeleksi berbagai sumber belajar, dan penilaian diri sendiri 

(Riski, 2019). Kepala sekolah dalam perannya sebagai supervisor memberikan layanan bantuan 

kepada guru untuk memperbaiki proses pembelajaran dalam upaya meningkatkan kualitas hasil 

belajar (Sola, 2018). Supervisi memiliki tiga fungsi yaitu fungsi meningkatkan mutu pembelajaran, 

fungsi memicu unsur yang terkait dengan pembelajaran, fungsi membina dan memimpin (Suharsimi 

dalam Astuti, 2017). 

 

Idealnya, seorang pendidik harus memastikan suatu proses pembelajaran terlaksana dengan baik dan 

mencapai tujuan pembelajaran. Pencapaian tujuan pembelajaran merupakan salah satu indikator 

pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Rohmawati (2015) mengatakan bahwa Kegiatan 

pembelajaran yang efektif sangat dibutuhkan anak untuk membantu mengembangkan daya pikir 

anak dengan tanpa mengesampingkan tingkat pemahaman anak sesuai dengan usia 

perkembangannya. 

 

Sikap profesional dan kompetensi keahlian yang dimiliki guru salah satunya ditunjukkan pada bidang 

pembelajaran. Guru merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran di sekolah yang 

menentukan keberhasilan peserta didiknya. Faktor terpenting dalam pembelajaran adalah guru. 

Mengajar merupakan kebiasaan yang dilakukan seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai 

seorang pendidik. Proses pembelajaran terjadi apabila interaksi antara guru, peserta didik, dan 

sumber belajar menghasilkan perubahan tingkah laku berupa pengetahuan yang sifatnya baru, 

penguatan wawasan dan pengalaman. Adapun kompetensi yang dikembangkan oleh guru profesional 

dalam proses pembelajaran,diantaranya: 1) mencerminkan nilai kepribadian; 2) menguasai landasan 

pendidikan dan mengembangkan kompetensi keahlian; 3) menyusun dan mengembangkan perangkat 

pembelajaran; 4) menguasai dan melaksanakan program pembelajaran; 5) menilai proses dan hasil 

pembelajaran; 6) menyusun administrasi; 7) menggunakan berbagai metode sesuai karakteristik 

peserta didik; 8) mengaitkan pembelajaran terhadap masyarakat, industri, dan perkembangan 

teknologi; 9) melaksanakan penelitian; dan 10) mempublikasikan hasil penelitian (Nurtanto, 2016). 

 

Suatu pelaksanaan kegiatan secara empiris tentunya tidak akan lepas dari permasalahan praktis. 

Persoalan yang ditemukan baik di kelas maupun dalamlingkup sekolah membutuhnya penyelesaian 

dengan segera, terencana, dan berulang. Penelitian tindakan sekolah (PTS) merupakan alternatif yang 

strategis dalam menjawab persoalan-persoalan lapangan di sekolah. Di samping karena penelitian ini 
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dapat dilakukan oleh para praktisi, penelitian ini juga memecahkan masalah-masalah praktis yang 

hasilnya dapat dengan segera diketahui dalam lingkup sekolah (Windayana, 2012). Penelitian 

Tindakan Sekolah dapat dilakukan dengan beberapa siklus. Jumlah siklus yang dilaksanakan 

bergantung pada ketercapaian tujuan. Pelaksanaan Penelitian Tindakan Sekolah selesai apabila tujuan 

sudah tercapat. Menurut Komariah, kegiatan Penelitian Tindakan Sekolah yang dilakukan dalam satu 

siklus adalah PDCA (Plan, Do, Check, and Action) atau perencanaa, pelaksanaan, 

pengamatan/observasi, dan aksi/refleksi. 

 

Permasalahan praktis yang ditemui disekolah saat ini adalah pengoptimalan pelaksanaan 

pembelajaran di kelas. Sebagaimana yang diketahui bahwa sistem pembelajaran dimasa sekarang ini 

pembelajaran yang lebih memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang, yaitu teknologi digitaI 

sehingga guru banyak yang cara mengajarnya mengambil sumber dari dunia maya, sehingga 

perangkat pembelajaran yang seharusnya menjadi pegangan dalam melaksanakan proses 

pembelajaran dibuat dengan seadanya dan tidak lengkap sesuai dengan standar yang ditentukan oleh 

kurikulum 2013. 

 

Untuk meningkatkan kelengkapan dan kualitas perangkat pembelajaran kepala sekolah harus 

melakukan supervise dikelas yang dibantu oleh guru senior mata pelajaran masing-masing. Supervisi 

tak dapat dilakukan melalui kunjungan kelas lagi melainkan perlu ditambah ataupun diganti dengan 

teknik supervisi yang lain. Kontrol yang dilakukan terhadap pelaksanaan pembelajaran tidak lagi 

dapat dilakukan secara observasi semata, melainkan perlu teknik lain untuk memastikan bahwa 

pembelajaran tetap dikelola dengan profesional secara berkualitas, meskipun tidak dilaksanakan di 

lingkungan sekolah. 

 

Dalam rangka memastikan bahwa pembelajaran dilaksanakan dengan baik di dan peserta didik tetap 

memperoleh hak nya untuk mendapatkan pembelajaran secara utuh maka diperlukan supervisi 

akademik di SMK Negeri 1 Pugung Kabupaten Tanggamus. 

 

Idenftifikasi Masalah  

Ditemukan dalam pelaksanaan pembelajaran di SMK Negeri 1 Pugung adalah, 1) kedisiplinan guru 

dalam melaksanakan pembelajaran selama ini masih rendah dan 2) perangkat pembelajaran yang 

dibuat oleh guru tidak lengkap dan tidak sesuai dengan standar pedidikan di sekolah. 

 

Tujuan Penelitian Tindakan Sekolah  

Tujuan Penelitian Tindakan Sekolah adalah 1) untuk membuktikan apakah supervisi akademik dapat 

meningkatkan kedisiplinan guru dan kualitas guru dalam mengelola pembelajaran; 2) mengetahui 

langkah-langkah yang tepat dalam melakukan supervisi akademik, 3) mengukur peningkatan 

kedisiplinan, kualitas pembelajaran, dan perangkat pembelajaran. 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek Penelitian 

Subjek dari supervisi kelas ini adalah guru-guru SMK Negeri 1 Pugung Kabupaten Tanggamus tahun 

pelajaran 2020/2021. Tindakan sekolah ini berjumlah 34 orang guru dari 13 laki-laki dan 21 

perempuan. Penelitian tindakan sekolah ini dilakukan karena terdapat perangkat yang dibuat/disusen 

guru-guru belum lengkap dan belum memenuhi standar pendidikan nasional, sehingga tingkat 

kedisipinan guru menyusun perangkat pembelajaran persentasenya masih rendah di bawah 75%. 

Lokasi dan Waktu Penelitian 
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Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Pugung Kabuaten Tanggamus yang berada di Alamat Jalan 

Puskesmas Rantau Tijang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Waktu penelitiannya adalah 

awal tahun pelajaran baru, yaitu pada bulan Agustus sampai dengan bulan September 2020. 

 

Rancangan Peneltian 

Dalam suatu penelitian diperlukan sebuah metode agar hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana 

yang telah ditentukan. Dilihat dari tujuan yang ingin dicapai oleh kepala sekolah yaitu ingin 

meningkatkan aktivitas guru dalam membuat/menyusun perangkat pembelajaran di dalam proses 

pembelajaran diskelas  

 

Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) adalah suatu pendekatan untuk meningkatkan kualitas guru dalam 

membuat atau menyusun perangkat pembelajaran dengan lengkap dan benar. Dalam pelaksanaan 

PTS, guru melakukan kegiatan belajar seperti biasa, namun dalam proses pembelajarannya guru 

disupervisi oleh guru senior dari masing-masing mata pelajaran. Supervisi yang dilakukan meliputi 

perangkat pembelajaran beserta kelengkapannya dalam menyusun perangkat tersebut. 

 

Dalam tindakan sekolah melalui supervisi giswa harus aktif dan inovatife dalam merancang perangkat 

pembelajaran sesuai dengan mata pelajarannya yang diarahkan oleh guru seniornya.  

 

Model Kurt Lewin yang terdiri dari empat komponen (perencanaan, perlakukan, pengamatan dan 

refleksi) kemudian dikembangkan oleh Kemmis dan Mc Taggart. Adapun model PTK dimaksud 

menggambarkan adanya empat langkah (dan pengulangannya),  

 

Teknik Pengumpulan Data 

1.Dokumentasi 

Hasil yang diperoleh dari dokumentasi adalah dokumen-dokumen atau data yang mendukung 

penelitian supervisi yang meliputi daftar guru yang menjadi subjek penelitian, hasil supervise 

selama proses supervisi pembelajaran berlangsung dan daftar cek list perangkat pembelajaran 

tersebut untuk melihat kondisi awal guru-guru dalam penyusun perangkat pembelajaran. 

2.Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan guru saat proses pembelajaran. Observasi 

dilakukan secara langsung terhadap subjek yang diteliti, sehingga dapat diketahui apakah supervisi 

yang dilakukan kepala sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan dan kualitas guru dalam 

menyusun perangkat pembelajaran. 

3.Evaluasi 

Evaluasi dilakukan pada akhir supervisi, supervisi dibuat dalam bentuk format cek list. Evaluasi 

bersifat individu guru yang berarti guru harus mengerjakan atau menyusun perangkat itu sendiri. 

Pada akhir siklus 1 diadakan evaluasi untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang dialami 

selama siklus 1. Selanjutnya, diadakan kembali supervise perangkat pembelajaran kepada guru 

mata pelajaran pada siklus 2. agar guru lebih disiplin dalam Menyusun perangkat pembelajaran 

sebelum melaksanakan proses pembelajaran. 

 

Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian dilakukan melalui lembar observasi atau pengamatan merupakan alat untuk 

engumpulkan data berupa sebuah daftar aspek-aspek yang akan diamati. Dalam proses observasi, 

pengamatan memberikan tanda (Ѵ) pada kolom yang tersedia sesuai dengan aspek yang akan 

diamati. Skor pengamatan untuk siswa bertujuan untuk mengetahui siswa yang aktif selama 

pembelajaran. Sedangkan skor pengamatan untuk guru bertujuan untuk mengetahui kinerja guru 
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dalam mengelola pembelajaran. Proses observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap proses 

pembelajaran dan kesisiplinan kinerja guru dalam menggunakan perangkat pembelajaran yang 

sesuai dengan standar nasional. 

 

Evaluasi ini disusun bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesisiplinan guru dalam menyusun 

perangkat pembelajaran yang akan dicapai, Evaluasi ini dilakukan setelah tindakan supervise 

berakhir pada setiap penelitian tindakan sekolah (PTS). Fungsi dari evaluasi ini adalah untuk 

mengetahui kedisiplinan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran setelah dilakukan 

supervisi. 

 

Indikator Keberhasilan Tindakan 

Indikator keberhasilan yang dijadikan tolak ukur dalam penelitian tindakan sekolah, yaitu: 

Kedisiplinan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran dapat tercapai apabila persentse secara 

rata-rata >75%.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Selama pelaksanaan Penalitian Tindakan Sekolah untuk kedisplinan guru dan kualitas mengajar guru 

terjadi peningkatan dari sebelum diberikan supervise tindakan sekolah ke siklus I begitu juga dari 

siklus I ke siklus II. Sebelum pelaksanaan supervise tindakan sekolah dimulai terlebih dahulu 

dilakukan observasi tindakan sekolah tentang kedisiplinan guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran.  

 

Data menunjukkan bahwa kedisiplinan guru dalam aktivitas pembelajaran dalam proses pembelajaran 

di kelas masih rendah, hal ini dapat dilihat bahwa persentase kedisiplinan guru secara rata-rata masih 

rendah, yaitu sebesar 57,84%, yang meliputi: 1) datang tepat waktu sebesar 47,06%, 2) materi 

pembelajaran yang sesuai 61,76%, 3) perangkat pembelajaran 64,71%. Hal ini kedisiplinan guru 

dalam belajar mengajar masih jauh dari yang diinginkan kepala sekolah yaitu masih di bawah 75%.  

 

Pada di atas menunjukkan bahwa kualitas guru dalam membuat atau menyusun perangkat 

pembelajaran sebelum memulai proses pembelajaran dikelas masih rendah, hal ini dapat dilihat pada 

tabel diatas bahwa persentase kualitas perangkat pembelajaran secara rata-rata sebesar 61,76%, yang 

meliputi : 1) RPP sebesar 64,71%, 2) bahan ajar sebesar 58,82%, 3) media 64,71% dan 4) instrument 

penilaian sebesar 41,18%. Hal ini masih jauh dari yang diinginkan kepala sekolah yaitu kualitas guru 

dalam membuat rencana pembelajaran dikatakan berhasil jika persentase rata-rata sebesar >75%.  

 

Persentasi perangkat pembelajaran guru SMK Negeri 1 Pugung Kabupaten Tanggamus pada pra 

tindakan yang dilakukan kepala sekolah ditemukan beberapa permasalahan antara lain: 1) lemahnya 

disiplin guru  dalam pembuatan rencanan pembelajaran 2) perangkat pembalajaran yang dibuat tidak 

lengkap dan tidak sesuai dengan standar pendidikan diMK Negeri 1 Pugung Kabupaten Tanggamus.  

 

Siklus I 

Pada siklus I kepala sekolah akan melakukan supervise kepada guru melalui guru senior masing-

masing dan menekankan kepada seluruh guru yang datangnya sering terlambat dan yang belum 

membuat perangkat pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan akan diberi 

sanksi memberi nilai rendah pada SKP dan memberi reward kepada guru yang membuat perangkat 

pembelajaran sesui dengan Kompetensi Dasar mata pelajaran yang diajarkan tepat pada waktu.  
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Data menunjukkan bahwa kedisiplinan guru dalam proses pembelajaran setelah dilakukan supervisi 

pada siklus I menunjukkan bahwa kedisplinan guru dalam ketepatan waktu pada saat datang 

kesekolah dan membuat perangkat pembelajaran sudah mulai ada kenaikan walaupun belum 

memehuhi standar yang diinginkan kepala sekolah, Pada tabel 4 diatas bahwa persentase kedisiplinan 

guru secara rata-rata meningkat menjadi sebesar 63,73%, yang meliputi: 1) datang tepat waktu sebesar 

61,76%, 2) materi pembelajaran yang sesuai 61,76%, 3) perangkat pembelajaran 67,65%.  

 

Meskipun ada kenaikan persentase secara menyeluruh namun nilainya masih di bawah target yang 

diinginkan kepala sekolah dan masih dikatakan belum berhasil karena persentasenya secara rata-rata 

masih <75%.  

 

Pada tabel 5 diatas menunjukkan bahwa kualitas guru dalam membuat atau menyusun perangkat 

pembelajaran setelah dilakukan supervise pada siklus I menunjukkan bahwa sudah mulai ada 

kenaikan walaupun belum memehuhi standar yang diinginkan kepala sekolah, hal ini dapat dilihat 

pada tabel 5 diatas bahwa persentase kualitas perangkat pembelajaran secara rata-rata meningkat 

menjadi sebesar 72,06%, yang meliputi : 1) RPP sebesar 73,53%, 2) bahan ajar sebesar 76,47%, 3) 

media 73,53% dan 4) instrument penilaian sebesar 64,71%. Meskipun ada kenaikan persentase secara 

menyeluruh namun nilainya masih dibawah target yang diinginkan kepala sekolah dan masih 

dikatakan belum berhasil karena persentasenya secara rata masih <75%  

 

Siklus II 

Meskipun sudah ada peningkatan persenase kedisiplinan dan kualitas guru dalam kehadiran dan 

menyusun perangkat pembelajaran secara rata-rata, namun masih belum memenuhi tingkat 

keberhasilan karena masih <75%. Maka supervise dilanjutkan ke siklus II yaitu pada bulan September 

2018. Proses pelaksanaannya supervise masih sama seperti yang dilakukan pada siklus I melalui guru 

senior masing-masing dan menekankan kepada seluruh guru untuk melengkapi lampiran perangkat 

yang sesuai dengan standar kurikulum 2013.  

 

Pada pelaksanaan supevisi akademik kepada guru pada siklus II persentase kedisiplinan dan kualitas 

guru dalam kehadiran dan membuat perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar 

mata pelajaran terjadi peningkatan secara signifikan.  

 

Data berikutnya menunjukkan bahwa pelaksanaan supervisi akademik kepada guru pada siklus II 

kedisiplinan guru dalam membuat atau menyusun perangkat pembelajaran terjadi perubahan kearah 

yang lebih baik dan terjadi peningkatan persentase kedisiplinan secara rata-rata, hai ini dapat dilihat 

bahwa persentase kedisiplinan secara rata-rata meningkat menjadi sebesar 81,37%, yang meliputi: 1) 

datang tepat waktu sebesar 79,41%, 2) materi pembelajaran yang sesuai 76,47%, 3) perangkat 

pembelajaran 88,24%. Kedisiplinan guru dalam proses belajar mengajar sudah mencapai target yang 

diinginkan kepala sekolah yaitu sudah diatas 75%. Dengan demikian tingkat kedisiplinan guru dalam 

menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap dan sesuai dengan standar nasional sudah dikatakan 

berhasil karena nilai persentase secara rata-rata sebesar 81,37%. 

 

Pada data di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan supervise akademik kepada guru pada siklus II 

kualitas guru dalam membuat atau menyusun perangkat pembelajaran terjadi perubahan kearah yang 

lebih baik dan terjadi peningkatan persentase kedisiplinan secara rata-rata, hai ini dapat dilihat bahwa 

persentase perangkat pembelajaran secara rata-rata meningkat menjadi sebesar 79,41%, yang meliputi 

: 1) RPP sebesar 76,47%, 2) bahan ajar sebesar 85,29%, 3) media 79,41% dan 4) instrument penilaian 

sebesar 76,47%. Dengan demikian tingkat kedisiplinan guru dalam membuat/menyusun perangkat 
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pembelajaran yang lengkap dan sesuai dengan standar nasional sudah dikatakan berhasil karena nilai 

persentase secara rata-rata sudah di atas 75%. 

 

Dengan demikian supervisi ini berpengaruh positif baik terhadap kedisiplinan guru maupun terhadap 

kuallitas guru. Supervisi yang dilakukan kepala sekolah yang dibantu guru-guru senior merupakan 

metode yang harus selalu dilakukan minimal pada setiap semester sekali, karena dapat dibuktikan 

bahwa dengan adanya supervisi membuat guru-guru taat dan tunduk dengan peraturan yang harus 

dilengkapi sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas. 

 

Pembahasan 

Pada data di atas menunjukkan bahwa kedisiplinan guru, yaitu 1) dalam ketepatan waktu, 2) materi 

yang sesuai serta 3) kelengkapan perangkat  pembelajaran sebelum memulai proses pembelajaran di 

kelas masih rendah, hal ini dapat dilihat pada tabel diatas bahwa persentase kedisiplinan guru secara 

rata-rata pada pra tindakan sekolah sebesar 57,84%, pada siklus I meningkat sebesar 63,73% dan pada 

siklus II meningkat kembali menjadi sebesar 81,37%. Hal ini dengan supervisi yang dilakuka oleh 

kepala sekolah dapat dikatakan berhasil karena dapat meningkatkan kedisiplinan guru dalam proses 

pembelajaran di kelas menjadi sebesar 81,37%.  

 

Kualitas Guru 

Tabel: Rekapitulasi Persentase Kualitas Guru SMK Negeri 1 Pugung Kabupaten Tangamus Pada Pra 

Silus, Siklus I dan Siklus II.  

Keteran

gan 

Pra Tindakan Siklus I Siklus II 

Rpp 
Bhn 

Ajar 
Media 

Instr

umen 
Rpp 

Bhn 

Ajar 

Medi

a 

Instr

umen 
Rpp 

Bhn 

Ajar 

Medi

a 

Instr

ume

n 

Jumlah 22 20 22 20 25 26 25 22 26 29 27 26 

Persent

ase 64.71 

58.8

2 64.71 58.82 

73.5

3 

76.4

7 73.53 64.71 

76.4

7 

85.2

9 79.41 

76.4

7 

Rata-

rata 61.76 72.06 79.41 

 

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa kualitas guru dalam membuat atau menyusun perangkat 

pembelajaran sebelum memulai proses pembelajaran dikelas dapat dilihat pada tabel diatas bahwa 

kualitas persentase perangkat pembelajaran secara rata-rata pada pra tindakan sebesar 61,76%, pada 

siklus I meningkat sebesar 72,06% dan pada siklus II meningkat kembali menjadi sebesar 79,41%. 

Hal ini dapat dikatakan bawha supervise yang dilakukan oleh kepala sekolah yang dibantu dengan 

guru-guru senior dapat berhasi karena meningkatkan kualitas guru dalam menyusun perangkat 

pembelajaran dan persentasenya mencapai di atas 75%.          

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh kepala sekolah ada beberapa kesimpulan, 

antara lain sebagai berikut: Pelaksanaan supervisi dapat meningkatkan kedisiplinan guru SMK 

Negeri 1 Pugung Kabupaten Tanggamus dalam pelaksanaan pembelajaran, terbukti pada awal 

kegiatan pembelajaran persentase kedisiplinan secara rata sebesar 57,84%, pada siklus I meningkat 

sebesar 63,73% dan pada siklus II meningkat kembali menjadi sebesar 81,37%.  Pelaksanaan 

supervisi dapat meningkatkan kualitas guru SMK Negeri 1 Pugung Kabupaten Tanggamus dalam 
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menyusun perangkat pembelajaran, terbukti pada awal kegiatan pembelajaran persentase kualitas 

secara rata-rata sebesar 61,76%, pada siklus I meningkat sebesar 72,06% dan pada siklus II 

meningkat kembali menjadi sebesar 79,41%.  

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang ditulis diatas, peneliti menyarankan hal-ha berikut ini: Bagi Kepala 

Sekolah agar selalu melakukan supervise kepada guru-guru mata pelajaran, karena dengan adanya 

supervise kepala sekolah yang dibantu oleh guru-guru senior dapat meningkatkan baik kedisiplinan 

kehadiran guru maupun kualitas guru dalam menyusun perangkat pembelajaran. Bagi guru supervise 

yang dilakukan kepala sekolah dapat mendorong meningkatkan kedisiplinan dalam kehadiran maupun 

dalam penyusunan perangat pembelajaran, karena akan measa selalu diawasi dan dinilai oleh kepala 

sekolah lewat supervisi yang dilakukan walaupun melalui guru-guru senior. 
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ABSTRACT 

This classroom action research was conducted with research subjects of class IX.A UPTD SMP Negeri 3 

Trimurjo, a total of 22 consisting of 15 female students and 7 male students. This research is in the form of 

Class Room Research, which is research consisting of a series of steps (a spiral of steps) consisting of planning 

activities, implementation of actions, observation and observation, and reflection activities. Observational data 

were analyzed using descriptive analysis method. Of the two cycles that have been implemented, the application 

of the Problem-Based Learning model is proven to be able to increase student learning activities. For the 

parameters of student learning activities there is an increase in the value of A from 32 in cycle I to 7 in cycle II. 

Meanwhile, the value of C decreased from 28 in cycle I to 7 in cycle II. For the performance parameter, the 

average percentage value of A was 46% in cycle I, increasing to 47% in cycle II. Meanwhile, the percentage of 

B value of 40% increased to 44% in cycle II. And for the percentage value of C from 14% it fell to 8% in cycle 

II. Parameter Work results (Post-test) obtained an average percentage of A values of 23% in cycle I to 59% in 

cycle II. And the percentage value of C is 23% in cycle I to 14% in cycle II. For fellow teachers who will 

conduct game-based research, the thing that needs to be considered is that the teacher must be more prepared 

for the material and teaching materials that will be given to students. The Problem-Based learning model 

should indeed be combined with other learning strategies, and really needs to be modified better so that the 

process of collaboration between students is more effective. 

KeyWord: Problem Based Learning, Activities and Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan subjek penelitian siswa kelas IX.A UPTD SMP Negeri 3 

Trimurjo yang berjumlah 22 terdiri atas 15 siswa perempuan dan 7 siswa laki-laki. Penelitian ini berbentuk 

Class Room Research (Penelitian Tindakan Kelas), yaitu penelitian yang terdiri dari suatu rangkaian langkah (a 

spiral of step) yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan pengamatan, dan 

kegiatan refleksi. Data hasil observsi dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Dari dua siklus yang telah 

dilaksanakan, penerapan model Pembelajaran Berbasis Masalah terbukti mampu meningkatkan aktivitas belajar 

siswa. Untuk parameter Aktivitas belajar siswa ada peningkatan nilai A dari 32 pada siklus I menjadi 7 pada 

siklus II. Sedangkan untuk nilai C terjadi penurunan dari 28 pada siklus I menjadi 7 pada siklus II. Untuk 

parameter Unjuk kerja didapatkan rerata persentase nilai A sebesar 46% pada siklus I meningkat menjadi 47% 

pada siklus II. Sedangkan untuk persentase nilai B sebesar 40% meningkat menjadi 44% pada siklus II. Dan 

untuk persentase  nilai C dari 14% turun menjadi 8% pada siklus II. Parameter Hasil kerja (Post-tes) didapatkan 

rerata persentase nilai A sebesar 23% pada siklus I menjadi 59% pada siklus II. Dan persentase nilai C sebesar 

23% di siklus I menjadi 14% di siklus II. Bagi rekan guru yang akan melakukan penelitian berbasis game hal 

yang perlu diperhatikan adalah guru harus lebih prepare untuk materi dan bahan ajar yang akan diberikan 

kepada siswa. Model pembelajaran Berbasis Masalah memang sebaiknya dipadukan dengan starategi 

pembelajaran lainnya, dan sangat perlu dimodifikasi lebih baik agar proses kerjasama  antar siswa lebih efektif.  

Kata Kunci: Pembelajaran Berbasis Masalah, Aktivitas dan Hasil Belajar 
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Latar Belakang Masalah 

Hal yang menjadi latar belakang diadakannya penelitian ini antara lain yaitu: kurangnya minat dan 

motivasi siswa dalam pembelajaran Matematika dikarenakan kurang menarik dan kurang variatifnya 

teknik pembelajaran guru di dalam kelas sehingga siswa kurang dapat mengembangkan potensinya 

sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minatnya dalam pembelajaran Matematika. Sehingga 

siswa tidak aktif dan ekspresif dalam menerima pelajaran, karena guru kurang dapat memberikan 

stimulus yang merangsang daya fikir siswa. Hal ini diduga bahwa guru kurang menggunakan teknik 

pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran.  

 

Masalah hasil belajar yang masih rendah, menjadi kendala  dalam  proses  pembelajaran, contohnya 

selama proses pembelajaran berlangsung hanya sedikit siswa yang berani bertanya kepada guru, 

hanya sedikit siswa yang berani mengajukan diri untuk mengerjakan soal ke depan kelas kecuali 

ditunjuk oleh guru, saat pembelajaran berlangsung banyak siswa yang tidak tahu beberapa istilah atau 

pengetahuan prasyarat yang sebenarnya didapatkan pada pelajaran sebelumnya,  pembelajaran di 

kelas  masih berjalan monoton, belum  ditemukan strategi pembelajaran yang tepat, belum ada 

kolaborasi antara guru dan siswa, metode yang digunakan bersifat  konvensional. Selain  itu juga buku 

paket yang disediakan sekolah yang  diijinkan untuk dipakai dan dibawa pulang tidak dimanfaatkan 

siswa untuk mempelajari materi baru. 

 

Untuk memudahkan pemahaman siswa tentang hal tersebut, maka salah satu upaya yang dapat 

dilakukan adalah dengan menerapkan model pembelajaran Pembelajaran Berbasis Masalah. Ada 

beberapa manfaat pada model pembelajaran Model Pembelajaran Berbasis Masalah terhadap siswa 

yang hasil belajar rendah antara lain adalah: 1) Rasa harga diri menjadi lebih tinggi; 2) Memperbaiki 

kehadiran; 3) Penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar; 4) Perilaku mengganggu menjadi 

lebih kecil; 5) Konflik antara pribadi berkurang; 6) Pemahaman yang lebih mendalam; 7) 

Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi; 8) Hasil belajar lebih tinggi (Ibrahim, 2000). 

 

Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) merupakan  salah satu bentuk model 

pembelajaran kooperatif  yang menekankan pada partisMatematikasi dan aktivitas siswa untuk 

mencari sendiri materi (informasi) pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia, 

misalnya dari buku pelajaran atau siswa dapat mencari melalui internet.  Siswa dilibatkan sejak 

perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. 

Tipe ini menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun 

dalam keterampilan proses kelompok. Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based 

Learning) dapat melatih siswa untuk menumbuhkan kemampuan berfikir mandiri. Keterlibatan siswa 

secara aktif dapat terlihat mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran. 

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul Penerapan 

Pembelajaran Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) untuk Meningkatkan 

Aktivitas Belajar Matematika siswa Kelas IX.A UPTD SMP Negeri 3 Trimurjo  Tahun 2020 

 

Identifikasi Masalah 

Apakah Model Pembelajaran Berbasis Masalah dapat meningkatkan aktivitas Belajar Matematika 

siswa  kelas IX.A UPTD SMP Negeri 3 Trimurjo  Tahun 2020? Apakah lingkungan belajar telah 

tertata dengan kondusif? Apakah siswa sudah terlatih dalam bereksperimen dalam pelajaran 

Matematika? Apakah penggunaan sarana dan media belajar sudah optimal? Apakah Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah dapat meningkatkan prestasi Belajar Matematika siswa kelas IX.A 

UPTD SMP Negeri 3 Trimurjo  Tahun 2020? 
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Rumusan Masalah 

Penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

(Problem Based Learning) dapat meningkatkan hasil Belajar Matematika siswa kelas IX.A UPTD 

SMP Negeri 3 Trimurjo  Tahun 2020?  

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Meningkatkan aktivitas Belajar Matematika siswa kelas 

IX.A UPTD SMP Negeri 3 Trimurjo  melalui penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah. 

Memperbaiki proses pembelajaran Matematika siswa. Meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IX.A 

agar lebih produktif dalam mata pelajaran Matematika. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Sardiman (2007: 95) mengatakan bahwa dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas belajar. 

Tanpa adanya aktivitas, belajar itu tidak mungkin berlangsung dengan baik. Aktivitas dalam belajar 

mengajar merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran, 

bertanya hal-hal yang belum jelas, mencatat, mendengar, berfikir, membaca, dan segala kegiatan yang 

dilakukan yang dapat menunjang prestasi belajar. Kemampuan adalah kesanggupan untuk mengingat, 

artinya dengan adanya kemampuan untuk mengingat pada siswa  berarti ada  suatu indikasi bahwa  

siswa  tersebut mampu untuk menyimpan dan menimbulkan kembali dari sesuatu yang diamatinya 

(Ahmadi, 1998). Melvin L. Silberman (2006) mengemukakan bahwa belajar sambil malakukan 

aktivitas lebih banyak mendatangkan hasil bagi anak didik, sebab kesan yang didapatkan oleh anak 

didik lebih tahan lama tersimpan di dalam benak anak didik. 

 

Basrowi (2006) mengemukakan bahwa agar aktivitas berjalan efektif, diperlukan keterlibatan secara 

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

menurut berbagai jenis aktivitas peserta didik, strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, dan 

menggunakan berbagai variasi media dan alat peraga. 

 

Paham belajar aktif memberikan gambaran tingkatan aktivitas belajar terhadap penguasaan materi 

yang dikuasainya, yaitu: (1) apa yang saya dengar saya lupa, (2) apa yang saya lihat saya ingat sedikit, 

(3) apa yang saya dengar, lihat dan tanyakan atau diskusikan saya mulai paham, (4) apa yang saya 

dengar, lihat, diskusikan dan lakukan saya memperoleh pengetahuan dan keterampilan, (5) apa yang 

saya ajarkan kepada orang lain saya kuasai (Parker, 2005). 

 

Hasil Belajar 

Di dalam istilah hasil belajar, terdapat dua unsur di dalamnya, yaitu unsur hasil dan unsur belajar. 

Hasil merupakan suatu hasil yang telah dicapai pebelajar dalam kegiatan belajarnya (dari yang telah 

dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya), sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Sosiologi, 

(1995: 787). Dari pengertian ini, maka hasil belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan 

yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lajimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang 

diberikan oleh guru. 

 

Belajar itu sebagai suatu proses perubahan tingkah laku, atau memaknai sesuatu yang diperoleh. Akan 

tetapi apabila kita bicara tentang hasil belajar, maka hal itu merupakan hasil yang telah dicapai oleh si 

pelajar. 

 

Istilah hasil belajar mempunyai hubungan yang erat kaitannya dengan hasil belajar. Sesungguhnya 

sangat sulit untuk membedakan pengertian hasil belajar dengan hasil belajar. Ada yang berpendapat 
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bahwa pengertian hasil belajar dianggap sama dengan pengertian hasil belajar. Akan tetapi lebih 

dahulu sebaiknya kita simak pendapat yang mengatakan bahwa hasil belajar berbeda secara prinsipil 

dengan hasil belajar. Hasil belajar menunjukkan kualitas jangka waktu yang lebih panjang, misalnya 

satu cawu, satu semester dan sebagainya. Sedangkan hasil belajar menunjukkan kualitas yang lebih 

pendek, misalnya satu pokok bahasan, satu kali ulangan harian dan sebagainya. 

 

Nawawi (1981: 100) mengemukakan pengertian hasil adalah sebagai berikut: Keberhasilan murid 

dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau skor dari 

hasil tes mengenai sejumlah pelajaran tertentu. 

 

Menurut Nawawi (1981: 127), berdasarkan tujuannya, hasil belajar dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 

Hasil belajar yang berupa kemampuan keterampilan atau kecapakan di dalam melakukan atau 

mengerjakan suatu tugas, termasuk di dalamnya keterampilan menggunakan alat.  Hasil belajar yang 

berupa kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan tentang apa yang dikerjakan. Hasil belajar yang 

berupa perubahan sikap dan tingkah laku 

 

Kata hasil belajar sering disebut prestasi belajar. Kata prestasi berasal dari Belanda yaitu ”prestatie” 

kemudian dalam Sosiologi disebut prestasi yang artinya hasil usaha. Kata prestasi juga berarti 

kemampuan ketrampilan, sikap sesorang dalam menyelesaikan sesuatu (Arifin l, 1999: 78).  

 

Matematika berasal dari bahasa latin Manthanein atau Mathema yang berarti belajar atau hal yang 

dipelajari, Matematika dalam bahasa Belanda disebut Wiskunde atau ilmu pasti yang kesemuanya 

berkaitan dengan penalaran. Ciri utama matematika adalah penalaran deduktif yaitu kebenaran suatu 

konsep atau pernyataan diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya sehingga kaitan 

antar konsep atau pernyataan dalam matematika bersifat konsisten. 

 

Strategi pembelajaran berbasis masalah adalah strategi pembelajaran yang menggunakan masalah 

dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berfikir kritis dan 

keterampilan pemecahan masalah serta memperoleh pengetahuan dan konsep esensial dari materi 

pelajaran. Pemikiran yang mendasari penggunaan pembelajaran berbasis masalah adalah 

pembelajaran yang efektif tidak hanya menekankan pada penguasaan materi secara hapalan. Siswa 

harus terlibat secara psikologis dalam mencerna secara bermakna apa yang dipelajari. 

 

Pembelajaran yang dapat digunakan untuk melibatkan siswa secara totalitas adalah model 

pembelajaran Problem Based Learning. Model pembelajaran ini berlangung secara alamiah dalam 

bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, menemukan dan mendiskusikan masalah bersama 

temannya serta mencari pemecahan masalah, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Lebih 

jauh lagi, melalui model pembelajaran tersebut, siswa mengerti makna belajar, manfaatnya, dan 

bagaimana mencapainya. Muncul kesadaran bahwa yang mereka pelajari akan berguna bagi hidup 

mereka nantinya. 

 

Pembelajaran model Problem Based Learning dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar 

efektif dan kreatif, karena model pembelajaran tersebut memungkinkan siswa dapat membangun 

sendiri pengetahuannya, menemukan pengetahuan dan keterampilannya sendiri melalui proses 

bertanya, kerja kelompok, belajar dari model yang sebenarnya, serta merefleksikan apa yang 

diperolehnya. Dengan demikian peningkatan hasil belajar yang didapat bukan hanya sekedar hasil 

menghapal materi belaka, tetapi melakukan sesuatu seperti mencari, memecahkan kasus dan diskusi 

sehingga hal yang didapatkan jauh lebih bermakna. 
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Metode Penelitian 

Subjek yang terlibat dalam penelitian ini adalah murid kelas IX.A UPTD SMP Negeri 3 Trimurjo, 

Tahun 2020 dengan jumlah siswa 22 orang, terdiri dari laki-laki 7 orang dan perempuan 15 orang. 

Observer dalam Penelitian ini adalah Bapak Drs.Ngadenan. Beliau adalah Guru Matematika di UPTD 

SMP Negeri 3 Trimurjo. 

 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini berbentuk Class Room Action Research (Penelitian Tindakan Kelas), yaitu penelitian 

yang terdiri dari suatu rangkaian langkah (a spiral of step) yang terdiri dari kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi dan pengamatan, dan kegiatan refleksi (Kurt Lewin dalam depdiknas 

2004:20). Kegiatan penelitian direncanakan dalam tiga siklus. Namun jika dalam siklus kedua 

indikator kinerja siswa dan guru sudah tercapai, maka kegiatan penelitian akan dihentikan pada siklus 

II. Jika pada  siklus II indikator kinerja belum tercapai, maka akan dilanjutkan pada siklus III dengan 

berdasarkan pada hasil refleksi siklus II. Siklus kedua dan ketiga merupakan modifikasi siklus 

sebelumnya untuk mendapatkan tujuan pembelajaran yang lebih baik. 

 

Indikator Keberhasilah Penelitian 

Keberhasilan dalam penelitian ini apabila ketuntasan belajar secara klasikal diharapkan 70% siswa 

mendapat nilai melampaui KKM yang ditentukan ≥ 72. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Unsur aktivitas belajar siswa yang diamati dalam penelitian ini meliputi 5 aspek pengamatan yaitu 

Kesiapan belajar, interaksi siswa-siswa, interaksi siswa-guru,  tanggung jawab, pemahaman tugas. 

Hasil perlakuan tindakan siklus I dan siklus II yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi dan refleksi menunjukkan adanya peningkatan aktivitas siswa secara signifikan. 

 

Siklus I terdiri atas tiga kali pertemuan yaitu pertemuan pertama, pertemuan kedua dan pertemuan 

ketiga. Hasil analisis dari ketiga pertemuan tersebut didapatkan nilai rerata sebagai berikut: nilai A 

(Sangat baik) = 32 siswa, nilai B (Baik) = 49 siswa, dan nilai C (Cukup) = 28 siswa. Pada hasil 

penelitian siklus I menunjukkan indikator target penelitian sebesar 70% belum berhasil, untuk itu 

diperlukan modifikasi perlakuan tindakan pada siklus II. Hasil refleksi dari siklus I ditemukan adanya 

kelemahan yaitu : aktivitas belajar siswa masih terasa kurang bergairah, kesiapan dan tanggung jawab 

siswa dalam menerima materi masih dalam tahap sederhana, belum memahami sepenuhnya materi 

yang terkandung dalam bahan ajar. 

 

Berdasarkan hasil refleksi, maka diadakan modifikasi pembelajaran pada siklus II yang meliputi : 1) 

menyusun rencana  program pembelajaran menggunakan Model Pembelajaran Berbasis Masalah yang 

dimodifikasi. 2) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan bahan-bahan yang dibutuhkan, serta 

memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. 3) menyusun bahan ajar. 4) 

mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasi tugas 

belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. 5) membimbing penyelidikan, baik yang 

dilakukan secara individual maupun yang dilakukan secara kelompok. Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai dan melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan 

dan pemecahan masalahnya. 6) mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa 

merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai, seperti laporan, video, dan model, serta membantu 

mereka membagi tugas dan bekerjasama dengan temannya. 7) menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah. Guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan 
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dari proses yang mereka gunakan Tujuan kegiatan ini agar kegiatan belajar siswa lebih menyenangkan 

disamping itu juga secara tidak langsung mendidik siswa terampil dan cekatan dalam memaknai dan 

memahami materi pembelajaran. 

 

Setelah diadakan perlakuan tindakan sesuai perencanaan, maka aktivitas belajar siswa mengalami 

peningkatan dari siklus sebelumnya (siklus I). Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus II, 

didapatkan rerata nilai yang diambil dari tiga kali pertemuan. Adapun rerata nilai yang diperoleh 

adalah : nilai A = 57 siswa, nilai B = 46 siswa, dan nilai C = 7 siswa. Aktivitas belajar siswa 

meningkat pesat dari siklus sebelumnya. Hasil penelitian siklus II mengindikasikan bahwa 

keberhasilan penelitian sebesar 70% telah tercapai. Data menunjukkan bahwa adanya peningkatan 

nilai A yang sangat tinggi dari 32 pada siklus I menjadi 57 pada siklus II. Sedangkan untuk nilai C 

adanya penurunan yang sangat nyata dari 28 pada siklus I menjadi 7 pada siklus II.Ini merupakan 

indikator bahwa target penelitian > 70% tercapai. 

 

Unjuk Kerja 

Untuk hasil analisis unjuk kerja pada siklus I didapatkan nilai rerata dari tiga kali pertemuan dan dari 

tiga variabel pengamatan didapatkan hasil untuk nilai A sebesar 46%, nilai B sebesar 40%, dan nilai C 

sebesar 14%. Dari hasil analisis menunjukkan masih tingginya nilai C sebesar 14%. Meskipun target 

penelitian 70% telah tercapai, namun kisaran nilai C 14% masih cukup tinggi, jadi perlu perbaikan 

pada siklus selanjutnya (siklus II) agar nilai persentase nilai C dapat diturunkan seminimal mungkin. 

Jadi, untuk mengatasi kelemahan pada siklus I, maka diadakan modifikasi perlakuan tindakan pada 

siklus II yang meliputi : 1) menyusun rencana  program pembelajaran menggunakan Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah yang dimodifikasi. 2) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

bahan-bahan yang dibutuhkan, serta memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah 

yang dipilih. 3) menyusun bahan ajar. 4) mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membantu siswa 

mendefinisikan dan mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. 5) 

membimbing penyelidikan, baik yang dilakukan secara individual maupun yang dilakukan secara 

kelompok. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dan melaksanakan 

eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalahnya. 6) mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai, 

seperti laporan, video, dan model, serta membantu mereka membagi tugas dan bekerjasama dengan 

temannya. 7) menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu siswa 

melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dari proses yang mereka gunakan. Tujuan 

kegiatan ini agar kegiatan belajar siswa lebih menyenangkan disamping itu juga secara tidak langsung 

mendidik siswa terampil dan cekatan dalam memaknai dan memahami materi pembelajaran. 

 

Setelah diadakan perlakuan pada tiga pertemuan untuk siklus II, maka diperoleh nilai rerata yaitu: 

nilai A sebesar 47%, nilai B sebesar 44%, dan nilai C sebesar 8%. Dari hasil analisis dapat dilihat 

bahwa terjadi pengurangan persentase nilai C dari 14% menjadi 8%. Ini mengindikasikan bahwa 

modifikasi tindakan pada siklus II berhasil. Data menunjukkan bahwa adanya peningkatan pada nilai 

A dan B yang tidak terlalu signifikan.sedangkan untuk persentase nilai C terjadi penurunan yang 

sangat memuaskan. Hal ini mengidikasikan bahwa kinerja siswa menerima materi sangat tinggi.  

 

Hasil Kerja (Post-test). 

Untuk parameter hasil kerja (Post-tes) pada siklus I diperoleh rerata nilai persentase dari tiga kali 

pertemuan yaitu: persentase nilai A sebesar 23%, nilai B sebesar 55%, dan nilai C sebesar 23%. Dari 

hasil analisis menunjukkan bahwa persentase nilai C 23% masih tergolong tinggi. Untuk mengatasi 

hal tesebut, maka diadakan perbaikan perlakuan tindakan pada siklus II.  
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Dari hasil perlakuan pada siklus II didapatkan nilai rerata dari tiga kali pertemuan antara lain: 

persentase nilai A sebesar 59%, nilai B sebesar 27%, dan nilai C sebesar 14%. Berdasarkan analisis 

dari siklus II menunjukkan adanya penurunan persentase nilai C dari 23% pada siklus I menjadi 14% 

pada siklus II. Ini mengindikasikan adanya peningkatan hasil yang signifikan. Untuk jelasnya dapat 

dilihat pada grafik peningkatan hasil kerja (post-tes) siklus I dan II pada gambar 3 berikut ini. 

 

Grafik di atas menunjukkan bahwa adanya peningkatan yang sangat signifikan pada persentase nilai A 

sebesar 23% pada siklus I menjadi 59% pada siklus II. Sedangkan persentase nilai C terjadi 

penurunan dari 23% pada siklus I menjadi 14% pada siklus II. Target keberhasilan penelitian untuk 

nilai posttest >70% tercapai. 

 

Berdasarkan analisis data pada kedua siklus (siklus I dan siklus II) menunjukkan bahwa kemampuan 

siswa memahami materi pembelajaran pada bahan ajar mengalami peningkatan.  Meskipun 

kemampuan siswa dalam masih dalam tahap mengingat dan memahami. Secara garis besar untuk 

semua parameter mengalami peningkatan nilai yang sangat  signifikan, Hal ini mengindikasikan 

bahwa perlakuan tindakan pada siklus II telah mencapai standar keberhasilan penelitian. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

Berdasarkan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan di kelas IX.A UPTD SMP Negeri 3 

Trimurjo  Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut: Untuk parameter Aktivitas belajar siswa 

ada peningkatan nilai A dari 32 pada siklus I menjadi 7 pada siklus II. Sedangkan untuk nilai C terjadi 

penurunan dari 28 pada siklus I menjadi 7 pada siklus II. Hal ini menjadi indikator keberhasilan 

penelitian > 70% tercapai. Untuk parameter Unjuk kerja didapatkan rerata persentase nilai A sebesar 

46% pada siklus I meningkat menjadi 47% pada siklus II. Sedangkan untuk persentase nilai B sebesar 

40% meningkat menjadi 44% pada siklus II. Dan untuk persentase  nilai C dari 14% turun menjadi 

8% pada siklus II. Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa terjadi pengurangan persentase nilai C dari 

14% menjadi 8%. Ini mengindikasikan bahwa modifikasi tindakan pada siklus II berhasil. Dan ini 

sekaligus menunjukkan bahwa indikator keberhasilan penelitian  > 80% tercapai pada parameter 

unjuk kerja ini. Untuk parameter Hasil kerja (Post-tes) didapatkan rerata persentase nilai A sebesar 

23% pada siklus I menjadi 59% pada siklus II. Dan persentase nilai C sebesar 23% di siklus I menjadi 

14% di siklus II. Ini mengindikasikan adanya peningkatan hasil yang signifikan pada persentase nilai 

A sebesar 23% pada siklus I menjadi 59% pada siklus II. Sedangkan persentase nilai C terjadi 

penurunan dari 23% pada siklus I menjadi 14% pada siklus II. Target keberhasilan penelitian untuk 

nilai posttest >70% tercapai. Berdasarkan analisis data pada kedua siklus (siklus I dan siklus II) 

menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran pada bahan ajar 

mengalami peningkatan. Meskipun kemampuan siswa dalam menerima materi pembelajaran masih 

dalam tahap mengingat dan memahami. Secara garis besar untuk semua parameter mengalami 

peningkatan nilai yang sangat  signifikan, Hal ini mengindikasikan bahwa perlakuan tindakan pada 

siklus II telah mencapai standar keberhasilan penelitian. 

 

Saran  

Bagi rekan guru yang akan melakukan penelitian berbasis game hal yang perlu diperhatikan adalah 

guru harus lebih prepare untuk materi dan bahan ajar yang akan diberikan kepada siswa. Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah memang sebaiknya dipadukan dengan starategi pembelajaran lainnya. 

Model Pembelajaran Berbasis Masalah sangat perlu dimodifikasi lebih baik agar proses kerjasama  

antar siswa lebih efektif. 
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GROUP INVESTIGATION (GI) 
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SMA Negeri 1 Banyumas Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

Application of the Cooperative Group Investigation (GI) Learning Method in improving economic learning 

achievements in class X IPS students at SMA Negeri 1 Banyumas, Pringsewu Regency, in the 2019/2020 

academic year. Classroom action research was conducted at SMA Negeri 1 Banyumas, Pringsewu Regency. The 

research subjects were students of class X IPS 1 for the 2019/2020 Academic Year. This study aims to improve 

the learning achievement of class X IPS1 SMA Negeri 1 Banyumas, Pringsewu Regency on the subject of 

Consumption and Investment with the Cooperative Group Investigation (GI) learning model. Data collection in 

this study used three methods, namely the test method, the observation method and the documentation method. 

After the data is obtained, it is then analyzed using a descriptive percentage technique. The results of this study 

indicate that the average student score, which was originally a student average value of 66, rose to 75.25 in 

cycle I and in cycle II there was an increase in the student's average value to 77.75, an increase in the average 

value The average number of students was also offset by an increase in the completeness of student learning 

outcomes, namely that initially only 9 students (45.00%) achieved KKM increased to 14 students (70.00%) in 

cycle I and there was an increase again in cycle II students who achieved KKM as many as 17 people (85.00%). 

Thus it can be concluded that the use of the Cooperative Group Investigation (GI) learning method can improve 

student achievement in economics subjects. 

Key Word: Group Investigation (GI), Learning Achievement 

 

ABSTRAK 

Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif Group Investigation (GI)    dalam meningkatkan prestasi belajar 

ekonomi pada siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Banyumas Kabupaten Pringsewu Tahun Pelajaran 2019/2020. 

Penelitian tindakan kelas dilakukan di SMA Negeri 1 Banyumas Kabupaten Pringsewu. Subjek penelitian 

adalah siswa kelas X IPS 1 Tahun Pelajaran 2019/2020. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi 

belajar kelas X IPS1 SMA Negeri 1 Banyumas Kabupaten Pringsewu pada pokok bahasan Konsumsi dan 

Investasi dengan model pembelajaran Kooperatif Group Investigation (GI). Pengumpulan data dalam penelitian 

ini menggunakan tiga metode, yaitu metode tes, metode observasi dan metode dokumentasi. Setelah data 

diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif presentase. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa nilai rata-rata siswa yang semula nilai rata-rata siswa sebesar 66 naik menjadi sebesar 75,25 pada siklus I 

dan pada siklus II terjadi peningkatan kembali nilai rata-rata siswa menjadi sebesar 77,75, kenaikan nilai rata-

rata siswa juga diimbangi dengan meningkatnya ketuntasan hasil belajar siswa, yaitu  yang semula siswa yang 

mencapai KKM hanya sebanyak 9 orang (45,00%) naik menjadi sebanyak 14 orang (70,00%) pada siklus I dan 

terjadi peningkatan kembali pada siklus II siswa yang mencapai KKM sebanyak 17 orang (85,00%). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode pembelajaran Kooperatif Group Investigation (GI) 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. 

Kata Kunci:  Group Investigation (GI), Prestasi Belajar 
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Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sebuah proses belajar yang dilakukan oleh manusia sepanjang hayat. Belajar 

adalah kunci utama dari pendidikan. Pendidikan ini penting bagi manusia untuk menghadapi 

perkembangan jaman yang semakin kompetitif. Pendidikan akan membentuk sumber daya manusia 

yang berkualitas, sehingga manusia memperoleh bekal untuk bertahan dalam jaman yang semakin 

berkembang. Pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang yang penting bagi manusia. Menurut 

UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan negara. 

 

Belajar adalah merupakan suatu proses kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan 

hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari pada itu, yakni mengalami hasil belajar bukan suatu 

penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan kelakuan. (Oemar Hamalik, 2007: 36). Berdasarkan 

observasi yang telah dilakukan dengan guru ekonomi di kelas X IPS1 SMA Negeri 1 Banyumas 

Kabupaten Pringsewu, proses pembelajaran sedang mengalami penurunan keaktifan dalam kegiatan 

belajar mengajar (KBM) pada mata pelajaran ekonomi. Kurangnya keaktifan siswa dipengaruhi oleh 

strategi pembelajaran yang kurang tepat yaitu metode ceramah, sehingga siswa cinderung pasif dan 

merasa jenuh sehingga motivasi belajar siswa kurang pada saat proses belajar mengajar. Oleh karena 

itu, perlu adanya perbaikan dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar 

dan pembelajaran tidak berpusat pada guru (teacher centered). Ekonomi adalah salah satu dari mata 

pelajaran di sekolah yang menurut para siswa tidak hanya mempunyai landasan teori yang kuat saja, 

tetapi harus mempunyai kemampuan menganalisis, mendeskripsikan, dan mengidentifikasi suatu 

permasalahan. 

 

Prestasi belajar khususnya mata pelajaran ekonomi di kelas X IPS sangat rendah sekali, guru 

sekaligus peneliti harus mecari jalan keluar atau melakukan perubahan dalam proses pembelajaran 

agar siswa dalam mengikuti proses pembelajaran tidak merasa bosan dan jenuh, karena kemungkinan 

metode pembelajaran yang selama ini digunakan oleh guru selalu menggunakan metode konvensional 

atau dengan ceramah dan tanya jawab. Perubahan yang dilakukan oleh guru sekaligus peneliti 

diharapkan dapat merubah aktivitas belajar siswa yang berdampak pada prestasi belajar siswa. 

 

Menurut Miftahul Huda (2013: 143) Ada banyak model pembelajaran yang berkembang untuk 

membantu siswa berpikir kreatif dan produktif. Bagi guru, model-model ini penting dalam merancang 

kurikulum pada siswa-siswanya. Model pembelajaran harus dianggap sebagai kerangka kerja struktual 

yang juga dapat digunakan sebagai pemandu untuk mengembangkan lingkungan dan aktivitas belajar 

yang kondusif. 

 

Alternatif solusi untuk mengatasi masalah Prestasi Belajar Ekonomi yang kurang optimal adalah 

dengan model pembelajaran yang merangsang tumbuhnya aktivitas. Model pembelajaran yang 

diterapkan adalah pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan model 

pembelajaran dengan cara berkelompok, salah satu tipe pembelajaran kooperatif adalah Group 

Investigation (GI). 

 

Menurut Killen dalam Aunurrahman (2014:152) Metode Group Investigation merupakan cara yang 

langsung dan efisien untuk mengajarkan pengetahuan akademik sebagai suatu proses sosial. Model ini 

juga akan mampu menumbuhkan kehangatan hubungan antar pribadi, kepercayaan, rasa hormat 
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terhadap aturan dan kebijakan, kemandirian dalam belajar serta hormat terhadap harkat dan martabat 

orang lain. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraian diatas maka masih rendahnya hasil belajar 

Ekonomi siswa kelas X IPS1 SMA Negeri 1 Banyumas Kabupaten Pringsewu terlihat dari nilai mata 

pelajaran ekonomi yang belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) ≥ 75 dari 20 siswa 

hanya 9 siswa yang nilainya memenuhi KKM, jadi ketuntasan belajar pada mata pelajaran Ekonomi 

siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Banyumas  Kabupaten  Pringsewu  baru  mencapai 45,00% dari 20 

siswa. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Peningkatan Prestasi Belajar 

Ekonomi Dengan Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif Group Iinvestigation (GI) Pada Siswa 

Kelas X IPS SMA Negeri 1 Banyumas Kabuatan Pringasewu Tahun Pelajaran 2019/2020”. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan gambaran latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang terdapat di SMA 

Negeri 1 Banyumas, yaitu sebagai berikut: Srategi pembelajaran digunakan di SMA Negeri 1 

Banyumas Kabupaten Pringsewu sering kali masih konvensional dengan metode ceramah sehingga 

siswa menjadi pasif dalam mengikuti pembelajaran. Oleh sebab itu, pemilihan metode pembelajaran 

yang tepat seperti koperatif Group Investigation (GI) dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar 

ekonomi. Pendidik masih belum banyak mengetahui metode-metode pembelajaran dan belum banyak 

menggunakan metode diskusi berkelompok. Kurangnya keterlibatan dan keaktifan siswa dalam proses 

belajar mengajar. 

 

Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka Batasan Masalah dalam penelitian ini adalah: Penelitian 

dilakukan pada siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Banyumas Kabupaten Pringsewu Tahun Pelajaran 

2019/2020. Penelitian dilakukan pada masalah penerapan metode Group Investigation (GI) dalam 

meningkatkan Prestasi Belajar siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Banyumas Kabupaten Pringsewu 

Tahun Pelajaran 2019/2020. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah metode 

pembelajaran kooperatif Group Investigation (GI) dapat meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas X 

IPS SMA Negeri 1 Banyumas Kabupaten Pringsewu Tahun Pelajaran 2019/2020”? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas X IPS SMA Negeri 1 Banyumas 

Kabupaten Pringsewu Tahun Pelajaran 2019/2020 melalui model pembelajaran kooperatif  Group 

Investigation (GI) dalam mata pelajaran ekonomi. 

 

Metode Penelitian 

Desain Penelitian 

Penelitian yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 

“Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa 

sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. 

 

Metode penelelitian di artikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, 
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kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu 

rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara 

yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang 

dilakukan untuk dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan 

mengetahui cara-cara yang digunakan. (Bedakan cara yang tidak ilmiah misalnya, mencari anak yang 

hilang saat memanjat gunung, atau ingin mencari mobil yang hilang ke paranormal). Sistematis 

artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang 

bersifat logis (Sugiyono, 2013: 6) 

 

Pada penelitian tindakan kelas bertujuan sebagai upaya pemecahan masalah dan digunakan untuk 

meningkatkan mutu di berbagai bidang pendidikan yang berfokus kepada kegiatan pembelajaran, 

penelitian tindakan kelas ini berkembang sebagai suatu penelitian yang terapan, dan bermanfaat bagi 

guru untuk meningkatkan mutu proses hasil pembelajaran yang dilakukan di kelas. Penelitian 

tindakan kelas terdiri atas rangkaian empat kegiatan yang dilakukan dalam siklus berulang. Empat 

kegiatan utama yang ada pada setiap siklus, yaitu (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) pengamatan, 

(d) refleksi.  

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Banyumas Kabuaten Pringsewu yang berlokasi di Jalan 

Murni Bahudin Sriwungu Kecamatan Banyumas Kabupaten. Pringsewu 35674. Pada bulan Maret 

2020 sampai dengan selesai. Data yang di ambil dalam penelitian ini adalah data semester genap 

tahun ajaran 2019/2020. 

 

Subjek Penelitian dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Banyumas Kabupaten Pringsewu tahun 

pelajaran 2019/2020. Objek penelitian ini adalah peningkatan prestasi belajar ekonomi dengan metode 

pembelajaran Group Investigation (GI) pada siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Banyumas. Ada 

beberapa alasan peneliti memilih sempel penelitian kelas X IPS adalah karena kelas X IPS merupakan 

kelas yang heterogen dengan kemampuan berbeda-beda dan prestasi  belajar siswa di kelas X IPS 

mengalami penurunan. 

 

Dengan keadaan tersebut, prestasi siswa harus ditingkatkan. Salah satu solusi pembelajaran adalah 

dengan menggunakan metode pembelajaran Group Investigation (GI). Metode pembelajaran Group 

Investigation (GI) diharapkann dapat meningkatkan prestasi siswa. 

 

Tahap Pengumpulan Data 

Menurut Widoyoko (2015:33) menyatakan bahwa pengumpulan data merupakan suatu hal yang 

penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data yang dipelukan dalam penelitianya. 

 

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu ujian 

atau (test), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Metode tes ini digunakan peneliti dengan 

menggunakan tes tertulis, dimana dengan menggunakan tes tertulis tersebut peneliti memperoleh 

gambaran tentang tingkat pemahaman dan tingkat prestasi belajar yang diperoleh oleh siswa pada 

setiap siklus dalam kegiatan pembelajaran ekonomi yang menggunakan model pembelajaran Group 

Investigation (GI). Menurut Sudjana (2016: 84) “observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian 

banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan 

yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan”. Metode 
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observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sistematis karena aspek-

aspek yang akan diteliti telah diketahui oleh peneliti. Dalam hal ini observer mempersiapkan pedoman 

pengamatan secara detail sekaligus menyediakan daftar cek (check list) yang bisa digunakan sebagai 

pedoman pengamatan. Metode Dokumentasi, Widoyoko (2015:49) “Metode ini merupakan suatu cara 

pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti”. Dokumentasi merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

memperoleh data sekolah, nilai yang diperoleh siswa, dan daftar nama siswa yang akan dijadikan 

subjek penelitian. Dimana subjek penelitian prestasi belajar yang diperoleh oleh siswa. 

 

Instrumen Penelitian 

Menurut (Suharsimi Arikunto 2010:134) instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Dimaksudkan agar pekerjaanya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. 

Sedangkan menurut Widoyoko, S. Eko Putro (2012: 51) “Insrumen penelitian merupakan alat bantu 

yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara pengukuran”. 

Insrumen dalam penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu : 1) insrumen tes dan 2) insrumen non 

tes.tetapi dalam penelitian ini peneliti menggunakan insrumen tes. Dengan instrumen tes ini dapat 

digunakan untuk mengukur kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa dan juga digunakan untuk 

mengetahui prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran ekonomi. Instrumen tes yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tes tertulis yang berupa uraian atau essay. 

 

Teknik Analisis Data 

Sugiyono (2013: 335) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan 

data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di 

pahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

 

Dalam melakukan penelitian tindakan kelas ini mempunyai tujuan, yaitu untuk mengembangkan 

model pembelajaran Group Investigation (GI) dengan diikuti perkembangan kegiatan pembelajaran 

siswa di kelas dengan meningkatkan prestasi belajar siswa. Penelitian ini menggunakan teknik analisis 

data deskriptif dengan teknik presentase yang di nilai secara kuantitatif dalam bentuk presentase. 

Presentase data pada setiap siklus pada penelitian tindakan kelas ini di hitung menggunakan rumus: 

    R 

   NP =                X 100 

    SM 

 

Keterangan : 

NP = nilai persen yang dicari atau di harapkan.  

R    = skor mentah yang di peroleh siswa. 

SM = skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan.  

100 = bilangan tetap. 

(Purwanto Ngalim, 2013:102) 

 

Skor yang di gunakan untuk setiap siklus dalam penelitian ini di hitung menggunakan rumus: 
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    ∑ X 

   X =  

    N 

 

Dengan keterangan: 

X    = rerata nilai 

∑ = tanda jumlah 

X   = nilai mentah yang di miliki subjek 

N   = banyaknya subjek yang memiliki nilai 

(Arikunto, 2010: 285) 

  

 

Indikator Keberhasilan 

Indikator penelitian ini adalah meningkatkan prestasi belajar ekonomi yang dilihat selama proses 

pembelajaran berlangsung. Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila terjadi peningkatan 

prestasi siswa sekurang-kurangnya 75% dari jumlah siswa kelas tersebut. Penelitian dengan 

pembelajaran kooperatif model Group Investigation (GI) dikatakan berhasil jika: Rerata tes hasil 

prestasi belajar ekonomi siswa mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) lebih dari atau sama 

dengan 75%. Selanjutnya 75% atau lebih siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran ekonomi 

memperoleh nilai tes prestasi belajar lebih atau sama dengan 75. 

  

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Peneliti tindakan kelas di SMA Negeri 1 Banyumas Kabupaten Pringsewu pada bulan Maret 2020. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dimana masing-masing siklus peneliti menggunakan 

model pembelajaran yang sama yaitu pembelajaran model Group Investigation (GI). Dalam penelitian 

tindakan kelas ini peneliti melakukan penelitian di kelas X IPS dengan jumlah siswa sebanyak 20 

dengan jumlah siswa laki- laki sebanyak 8 siswa dan 12 siswa perempuan. 

 

Pada bagian ini, seluruh data yang terkumpul dari penelitian akan diolah dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi yang menggunakan 

pembelajaran kooperatif model Group Investigation (GI) dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

kelas X IPS dibandingkan penggunaan model pembelajaran konvensional sebelumnya pada siswa 

kelas X IPS SMA Negeri 1 Banyumas Kabupaten Pringsewu tahun pelajaran 2019/2020. Berikut ini 

deskripsi pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada pembelajaran ekonomi dengan pembelajaran 

kooperatif model Group Investigation (GI) yang dilaksanakan pada masing-masing siklus. 

 

Pra Siklus 

Untuk mendapatkan gambaran secara khusus proses pembelajaran peneliti mengadakan pre test 

langsung dikelas X IPS yang akan dilakukan tindakan kelas pada tanggal 2 Maret 2020 yang 

sebelumnya proses pembelajaran mata pelajaran ekonomi dengan menggunakan metode konvensional 

atau ceramah yang selalu digunakan selama ini. Adapun hasil pre test dapat dilihar pada tabel  sebagai 

berikut  
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Tabel : Hasil Pre Test 

Nomor Nama Nilai Keterangan 

1 AGENG FESTIA 50 Belum Tuntas 

2 ANGGA DWI S. 60 Belum Tuntas 

3 ARIF ARDIANSYAH 85 Tuntas 

4 BIMA HANARA 70 Belum Tuntas 

5 DEDE KURNIASIH 50 Belum Tuntas 

6 DIA FEBIANTI 80 Tuntas 

7 DIKI SETIAWAN 60 Belum Tuntas 

8 DOLNA ANGGELI 75 Tuntas 

9 FAJAR ARDIANSYAH 75 Tuntas 

10 HOTMAN SALIS 80 Tuntas 

11 IKA ENDAH SARI 80 Tuntas 

12 LUTHFI FAUZIAH 65 Belum Tuntas 

13 MUHAMMAD SATRIA 45 Belum Tuntas 

14 REKHAN FARDANSYAH 75 Tuntas 

15 SELA YUNITA SARI 70 Belum Tuntas 

16 SELI MARSELA 50 Belum Tuntas 

17 SENDIKA ARTAWIJAYA 75 Tuntas 

18 SERLI MARSELA 85 Tuntas 

19 WIWI WAHYUNI 45 Belum Tuntas 

20 YUDA PERMANA 45 Belum Tuntas 

Jumlah Nilai 1320   

Rata-rata 66.00   

Nilai Tertinggi 85   

Nilai Terendah 45   

Jumlah Siswa Tuntas 9   

Presentase Siswa Mencapai KKM (%) 45.00   

 

Hasil pretest diketahui bahwa nilai rata-rata siswa sebesar 66 dan ketuntasan hasil belajar siswa yang 

telah mencapai KKM sebanyak 9 orang (45%) dari 20 orang. Dari hasil pretest menunjukkan bahwa 

proses pembelajaran dengan menggunakan metode konvensional atau metode ceramah prestasi belajar 

ekonomi belum mencapai keberhasilan karena masih dibawah kreteria ketuntasan minimal (KKM). 

 

Siklus I 

Kegiatan pada siklus I dilaksanakan selama 2 kali pertemuan, yakni pada hari Senin dan Kamis, 

tanggal 9 Maret 2020 dan 12 Maret 2020 dengan alokasi waktu 2 x 45 Menit. Adapun tahapan-

tahapan tidakan kelas pada siklus I ini meliputi: 

 

Tahap Perencanaan 

1) Menyiapkan perangkat pembelajaran 

Peneliti dibantu guru menyiapkan silabus mata pelajaran ekonomi kelas X IPS. Persiapan tersebut 

termasuk didalamnya adalah memilih materi sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

Peneliti kemudian menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

2)Menjelaskan penggunaan dan pelaksanaan model pembelajaran Group Investigation (GI). 

3) Pembentukan kelompok dengan jumlah siswa 20 orang. 

Dimana setiap kelompok terdiri 5 orang siswa, jadi semuanya berjumlah 4 kelompok. 
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4)Diskusi kelompok dengan cara setiap kelompok diberi pembahasan yang berbeda dengan kelompok 

lain namun masih dalam satu pokok bahasan. 

5)Pemberitahuan bahwa pada pertemuan berikutnya adalah presentasi atau pembacaan jawaban 

diskusi dan pelaksanaan evaluasi atau post tes siklus I. Siswa diminta mempersiapkan diri untuk 

kegiatan tersebut. 

 

Tahap Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

Pelaksanaan pembelajaran Siklus I dilaksanakan dua kali pertemuan ,yaitu pada hari senin tanggal 9 

Maret dan pada hari kamis tanggal 12 maret tahun 2020. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan 

sesuai dengan skenario yang ada pada RPP yang sudah dibuat. Kegiatan diawali dengan salam, 

mengabsen kehadiran siswa, mengecek kebersihan kelas mengecek kesiapan siswa untuk menerima 

pelajaran, menyiapkan sumber atau media belajar. Setelah itu peneliti menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai dan memberikan pengarahan mengenai model pembelajaran Group 

Investigation (GI) yang akan diterapkan dalam pembelajaran. Selanjutnya membagi kelompok, pada 

tahap pengelompokan peneliti membagi kelas menjadi 4 kelompok setiap kelompok beranggotakan 5 

siswa, anggota kelompok ditentukan menurut urutan nomor absen. Dari jumlah 20 siswa kelas X IPS 

diperoleh 4 kelompok. Setelah proses pengelompokan selesai dilakukan peneliti langsung 

memberikan materi investigasi pada masing-masing kelompok, setiap kelompok mengerjakan tugas 

belajar, mencari jawaban atas materi yang diberikan, dan menyiapkan laporan hasil tugas 

kelompoknya. Peran peneliti di sini hanya sebagai fasilitas belajar, membimbing dan memberi 

pengarahan pada setiap siswa atau kelompok yang mengalami kesulitan.  

 

Di akhir pertemuan peneliti memberikan motivasi belajar kepada siswa untuk lebih giat belajar dan 

meminta siswa agar menyelesaikan tugas yang diberikan oleh peneliti, karena pada pertemuan 

berikutnya akan di adakan evaluasi/post tes siklus I. 

 

Setelah semua kelompok selesai mempresentasikan tugasnya, kemudian guru/peneliti menyimpulkan 

hasil pembelajaran tentang materi konsumsi dan tabungan peneliti memberikan instruksi agar semua 

siswa kembali ketempat duduk masing-masing karena akan diadakan evaluasi atau post tes siklus I. 

Adapun hasil post test pada siklus I dapat dilihat pada tabel 2. 

 

Tahap Pengamatan (Observing) 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran dengan model 

pembelajaran Group Investigation (GI) mengamati aktivitas belajar siswa saat kegiatan belajar 

berlangsung. 

 

Observasi ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas siswa dalam pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran Group Investigation (GI) yang 

diterapkan oleh peneliti dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Observasi dilaksanaan bersamaan 

dengan pelaksanaan tindakan. Hasil pengamatan atau observasi pada tahap ini menunjukan adanya 

peningkatan. Dimana banyak siswa mulai aktif mengikuti pelajaran walaupun masih terdapat sebagian 

siswa yang tidak memperhatikan dan berbicara sendiri. Peningkatan prestasi belajar siswa selama 

tindakan siklus I dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :  
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Tabel : Prestasi Belajar Siswa pada Siklus I 

Nomor Nama Nilai Keterangan 

1 AGENG FESTIA 65 Belum Tuntas 

2 ANGGA DWI S. 75 Tuntas 

3 ARIF ARDIANSYAH 90 Tuntas 

4 BIMA HANARA 70 Belum Tuntas 

5 DEDE KURNIASIH 70 Belum Tuntas 

6 DIA FEBIANTI 85 Tuntas 

7 DIKI SETIAWAN 75 Tuntas 

8 DOLNA ANGGELI 75 Tuntas 

9 FAJAR ARDIANSYAH 80 Tuntas 

10 HOTMAN SALIS 85 Tuntas 

11 IKA ENDAH SARI 80 Tuntas 

12 LUTHFI FAUZIAH 75 Tuntas 

13 MUHAMMAD SATRIA 70 Belum Tuntas 

14 REKHAN FARDANSYAH 75 Tuntas 

15 SELA YUNITA SARI 75 Tuntas 

16 SELI MARSELA 60 Belum Tuntas 

17 SENDIKA ARTAWIJAYA 75 Tuntas 

18 SERLI MARSELA 85 Tuntas 

19 WIWI WAHYUNI 65 Belum Tuntas 

20 YUDA PERMANA 75 Tuntas 

Jumlah Nilai 1505   

Rata-rata 75.25   

Nilai Tertinggi 90   

Nilai Terendah 60   

Jumlah Siswa Tuntas 14   

Presentase Siswa Mencapai KKM (%) 70.00   

 

Pada tabel di atas menunjukan bahwa terjadi peningkatan prestasi belajar siswa dari pelaksanaan 

tindakan kelas pada siklus I, yaitu peningkatan rerata nilai siswa menjadi sebesar 75,25, dan 

ketuntasan prestasi belajar siswa yang mencpai KKM naik menjadi sebanyak 14 orang dari 20 orang 

atau (70%). Meskipun terjadi peningkatan prestasi belajar siswa, namun belum memenuhi indikator 

pencapaian prestasi belajar siswa, karen masih di bawah 75%. 

 

Tahap Refleksi (Reflection) 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengkajian secara menyeluruh terhadap tindakan yang sudah 

diberikan berdasarkan hasil pengamatan dan hasil tes siswa. Dari hasil refleksi pada tindakan Siklus I 

ini dapat disimpulkan bahwa sudah terjadi peningkatan prestasi belajar siswa dibandingkan keadaan 

sebelum tindakan atau pra siklus ini terlihat dimana sudah banyak siswa yang memperhatikan 

penjelasan peneliti dan secara aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Namun dalam 

kegiatan siklus I ini masih juga terdapat sebagian siswa yang masih bersikap pasif dengan 

pembelajaran Group Investigation (GI) ini. Terlihat dari pengamatan dimana sebagian siswa masih 

sering bicara dengan temanya dan tidak memperhatikan teman atau peneliti yang sedang berbicara di 

depan kelas sehingga hasil tes yang diperoleh belum maksimal. Dengan demikian pelaksanaan 

tindakan kelas masih akan tetap dilanjutkan kembali ke siklus II 

 

 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 8   │   No. 1  │    JANUARI 2023  │  ISSN : 2527-4988  │         61 

  

Siklus II 

Kegiatan perencanaan tindakan kelas pada siklus II juga dilaksanakan selama 2 kali pertemuan, yakni 

pada hari senin tanggal 16 maret dan tanggal 19 maret tahun 2020 dengan alokasi waktu 2 x 45 menit. 

Adapun pelaksanaan pada siklus II proses pembelajarannya masih sama dengan pada siklus I. Adapun 

prestasi belajar siswa pada siklus II menunjukkan terjadi penigkatan kembali, prestasi belajar siswa 

ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel: Prestasi Belajar Siswa Pada Siklus II 

Nomor Nama Nilai Keterangan 

1 AGENG FESTIA 70 Belum Tuntas 

2 ANGGA DWI S. 80 Tuntas 

3 ARIF ARDIANSYAH 90 Tuntas 

4 BIMA HANARA 75 Tuntas 

5 DEDE KURNIASIH 75 Tuntas 

6 DIA FEBIANTI 85 Tuntas 

7 DIKI SETIAWAN 75 Tuntas 

8 DOLNA ANGGELI 75 Tuntas 

9 FAJAR ARDIANSYAH 80 Tuntas 

10 HOTMAN SALIS 85 Tuntas 

11 IKA ENDAH SARI 85 Tuntas 

12 LUTHFI FAUZIAH 75 Tuntas 

13 MUHAMMAD SATRIA 70 Belum Tuntas 

14 REKHAN FARDANSYAH 75 Tuntas 

15 SELA YUNITA SARI 80 Tuntas 

16 SELI MARSELA 75 Tuntas 

17 SENDIKA ARTAWIJAYA 75 Tuntas 

18 SERLI MARSELA 85 Tuntas 

19 WIWI WAHYUNI 70 Belum Tuntas 

20 YUDA PERMANA 75 Tuntas 

Jumlah Nilai 1555   

Rata-rata 77.75   

Nilai Tertinggi 90   

Nilai Terendah 70   

Jumlah Siswa Tuntas 17   

Presentase Siswa Mencapai KKM (%) 85.00   

 

Pada tabel di atas menunjukan bahwa peningkatan prestasi belajar siswa dari tindakan siklus II terjadi 

peningkatan rerata nilai siswa, yiatu nilai rerata siswa naik menkadi sebesar 77,75, dan nilai 

ketuntasan prestasi belajar siswa meningkat juga sebesar 17 orang atau (85,00%) dari 20 orang siswa.  

 

Dengan demikian metode pembelajaran dengan menggunakann metode  Group Investigation (GI) 

pada siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Banyumas dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam 

kata lain penelitian tindakan kelas dengan menggunakann metode  Group Investigation (GI) dapat 

meningkatkan kreteria ketuntasan minimal dapat dicapai karena nilai ketuntasan belajar siswa sudah 

melebihi diatas 75%. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengamatan awal dan hasil diskusi dengan guru mata pelajaran ekonomi SMA 

Negeri 1 Banyumas Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai 
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rerata prestasi belajar ekonomi pada pretest masih rendah, yaitu sebesar 66, dan kriteria ketuntaan 

minimal (KKM) berjumlah 9 orang (45%). Hal ini disebabkan ada beberapa faktor yang ikut 

mempegaruhi rendahnya prestasi belajar siswa, salah satunya adalah penggunaan model pembelajaran 

yang masih konvensional yaitu metode ceramah. Dimana penggunaan model pembelajaran ini 

cenderung membuat siswa bersikap pasif dan jenuh yang akhirnya membuat siswa tidak tertarik 

mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh sehingga mengakibatkan rendahnya prestasi belajar 

siswa dalam mata pelajaran ekonomi. Dengan adanya permasalahan tersebut peneliti melakukan 

penelitian tindakan kelas (PTK) menggunakan model pembelajaran Group Investigation (GI) dimana 

rata-rata nilai siswa pada siklus I mengalami kenaikan menjadi 75,25 dan kriteria ketuntaan minimal 

(KKM) meningkat menjadi berjumlah 14 orang (70%). Dan penelitian tindakan kelas pada siklus II 

terjadi peningkatan kembali, yaitu nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 77,75 dan kriteria 

ketuntaan minimal (KKM) meningkat kembali menjadi berjumlah 17 orang (85,00%).  

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan peneliti 

menggunakan model pembelajaran Group Investigation (GI) sudah dikatakan berhasil karena telah 

mencapai indikator keberhasilan penelitian, dimana peneliti dikatakan berhasil jika rerata tes hasil 

prestsai belajar siswa mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) lebih dari atau sama dengan 75 

dan 75% atau lebih. 

 

Penutup 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas X IPS1 SMA Negeri 1 Banyumas 

Kabupaten Pringsewu diketahui bahwa dengan menggunakan model pembelajaran Kooperatif Group 

Investigation (GI) dapat meningkatkan nilai rata-rata siswa dan ketuntasan prestasi belajar siswa, 

yaitu yang semula nilai rata-rata siswa sebesar 66 naik menjadi sebesar 75,25 pada siklus I dan pada 

siklus II terjadi peningkatan kembali nilai rata-rata siswa menjadi sebesar 77,75, kenaikan nilai rata-

rata siswa juga diimbangi dengan meningkatnya ketuntasan hasil belajar siswa, yaitu yang semula 

siswa yang mencapai KKM hanya sebanyak 9 orang (45,00%) naik menjadi sebanyak 14 orang 

(70,00%) pada siklus I dan terjadi peningkatan kembali pada siklus II siswa yang mencapai KKM 

sebanyak 17 orang (85,00%).  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  peningkatan prestasi 

belajar telah dikatakan berhasil, karena nilai kriteria ketuntasan minimal telah mencapai diatas 75%. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan maka saran peneliti untuk meningkatkan 

prestasi belajar di kelas X IPS1 SMA Negeri 1 Banyumas Kabupaten Pringsewu tahun pelajaran 

2019/2020 adalah sebagai berikut: Bagi Pihak Sekolah, pihak sekolah perlu menerapkan strategi 

belajar mengajar yang tepat untuk lebih meningkatkan kualitas terutama dalam hal pembelajaran di 

kelas, baik itu metode maupun penyediaan fasilitas belajar yang berkaitan dengan materi hendaknya 

juga diperhatikan. Bagi Guru,  hendaknya mengetahui permasalahan yang timbul dalam proses 

pembelajaran di kelas, baik itu metode, model, strategi maupun bentuk pengajaran (kelompok atau 

individu), sehingga dapat meningkatkan kualiatas pembelajaran di kelas. Bagi siswa, hendaknya 

membiasakan untuk bekerjasama dalam kegiatan pembelajaran, terutama yang bersifat kelompok. 

Siswa yang mempunyai kemampuan lebih dari siswa lain sebaiknya mau untuk membantu siswa lain 

yang biasanya menemui kesulitan dalam belajarnya atau malu untuk bertanya kepada guru hendaknya 

dengan teman sendiri diharapkan dapat berkomunikasi dengan lancar 
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ABSTRACT 

This study aims to apply the implementation of group guidance services using simulation techniques to improve 

the interpersonal communication skills of class XI IPS-3 students of SMA Negeri 1 Sendang Agung for the 

2021/2022 academic year. Efforts to improve interpersonal communication skills use simulation techniques in 

group guidance services. The results of the data analysis showed that there was an increase in interpersonal 

communication skills after the implementation of treatment in each of the three cycles carried out as follows: at 

the end of the first cycle the percentage of improvement in interpersonal communication skills from the initial 

data after being given treatment was 0.375%. This increase still cannot be said to be a success in the 

implementation of the treatment, because the percentage of increase is not in accordance with the criteria for the 

level of increase, namely 50% increase after being given treatment. At the end of the second cycle after being 

given treatment there was an increase in interpersonal communication skills from the first cycle of 12.73%. This 

increase still cannot be said to be a success in the implementation of the treatment, because the percentage of 

increase is not in accordance with the criteria for the level of increase, namely 50% increase after being given 

treatment. At the end of the third cycle, after being given treatment, the percentage of increased interpersonal 

communication skills from the second cycle was 49.50%. 

Key Word: Group Guidance Services, Interpersonal Communication Simulation Techniques 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi 

untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi antar pribadi siswa kelas XI IPS-3 SMA Negeri 1 Sendang 

Agung Tahun Pelajaran 2021/2022. Upaya peningkatan kemampuan berkomunikasi antar pribadi digunakan 

teknik simulasi pada layanan bimbingan kelompok. Hasil analisis data menunjukkan ada peningkatan  

kemampuan  berkomunikasi  antar pribadi  setelah  pelaksanaan treatment pada masing-masing siklus dari tiga 

siklus yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : pada akhir siklus pertama prosentase peningkatan 

kemampuan berkomunikasi antar pribadi dari data awal setelah diberikan perlakuan adalah sebesar 0,375%. 

Peningkatan tersebut masih belum bisa dikatakan sebagai  keberhasilan  dalam  pelaksanaan  perlakuan,  

karena prosentase peningkatan belum sesuai dengan kriteria  taraf peningkatan  yaitu 50% peningkatan 

setelah diberikan perlakuan. Pada akhir siklus kedua setelah diberikan treatment terdapat peningkatan 

kemampuan berkomunikasi antar pribadi  dari  siklus  pertama  sebesar 12,73%.   Peningkatan tersebut masih   

belum   bisa  dikatakan   sebagai keberhasilan dalam pelaksanaan perlakuan, karena prosentase peningkatan 

belum sesuai dengan  kriteria taraf peningkatan  yaitu 50% peningkatan setelah diberikan perlakuan. Pada 

akhir siklus ketiga setelah diberikan treatment prosentase peningkatan kemampuan berkomunikasi antar 

pribadi dari siklus kedua sebesar 49,50%. 

Kata Kunci: Layanan Bimbingan Kelompok, Teknik Simulasi Komunikasi Antar Pribadi 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Berbicara antar pribadi dalam kehidupan sehari- hari merupakan usaha untuk memperoleh 

informasi dan pegetahuan  bagi setiap orang. Manusia selalu membutuh kan dan berusaha menjalin 
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komunikasi atau hubungan dengan sesamanya. Selain itu, ada sejumlah kebutuhan di  dalam  diri  

manusia  yang  hanya  dapat  dipenuhi  lewat  komunikasi  dengan sesamanya.  Oleh  karena  itu  

terampil  berkomunikasi  dengan  sesama  manusia diperlukan oleh setiap individu manusia. Proses 

Bimbingan di sekolah merupakan bentuk komunikasi antara peserta didik  dengan pendidik. Dalam 

proses belajar mendidik, guru dituntut untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran 

yang efektif dan kondusif agar guru dapat melaksanakan tugasnya sebagai pendidik yang 

professional dengan tugas utama adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak  usia  dini  m e l a l u i  jalur  

pendidikan  formal,   pendidikan  dasar,  dan  pendidikan menengah (UU. No. 14 /2005 Bab 1, 1: 

1). Penegasan oleh Slameto (1995: 97), bahwa guru mempunyai tugas sebagai berikut (1) 

mendidik dengan titik berat dengan memberikan arah dan motivasi pencapaian tujuan, baik jangka  

pendek maupun jangka panjang, (2) memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman 

belajar yang memadai, (3) membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti  sikap, nilai- nilai 

dan penyesuaian diri. Demikian juga, dalam  proses  belajar  mengajar  guru  tidak  terbatas  

sebagai  penyampai  ilmu pengetahuan akan tetapi lebih dari itu, ia  bertanggung jawab akan 

keseluruhan perkembangan kepribadian siswa. Ia harus mampu  menciptakan proses belajar yang 

sedemikian rupa sehingga dapat memotivasi siswa. 

 

Ketrampilan  melaksanakan tugas- tugasnya tersebut guru dituntut untuk menguasai ketrampilan 

berkomunikasi, demikian pula bagi siswa yang setiap hari melakukan  komunikasi  dengan  guru  

maupun  sesama  siswa  yang  lain,  maka diperlukan ketrampilan komunikasi, khususnya 

komunikasi antar pribadi. 

 

Berbicara antar pribadi sangat penting bagi  hidup manusia. Johnson (dalam  Supratiknya, 

1995:9) menunjuk beberapa peranan yang disumbangkan oleh  komunikasi  antar  pribadi  dalam  

rangka  menciptakan  kebahagiaan  hidup manusia, yaitu (1) komunikasi antar pribadi membantu 

perkembangan intelektual dan  sosial  kita.  (2)  identitas  atau  jati  diri  kita  terbentuk  dalam dan  

lewat komunikasi dengan orang lain. (3) dalam rangka memahami realitas di sekeliling kita  serta  

menguji  kebenaran  kesan-kesan  dan  pengertian  yang  kita  miliki tentang dunia di sekitar kita, 

kita perlu membandingkannya dengan kesan-kesan dan pengertian orang lain tentang  realitas yang 

sama. (4) kesehatan mental kita sebagian  besar  juga  ditentukan  oleh  kualitas  komunikasi  atau  

hubungan  kita dengan orang lain, lebih- lebih orang-orang yang  merupakan  tokoh signifikan 

dalam hidup kita. 

 

Obyektif menunjukkan bahwa banyak siswa yang mengalami kesulitan berkomunikasi antar 

pribadi, hal ini dapat terlihat pada prilaku siswa SMA Negeri 1 Sendang Agung pada umumnya dan 

pada khususnya siswa kelas XI IPA 1 

 

Berdasarkan  pernyataan di  atas  bila  para  siswa  tidak  memiliki ketrampilan berkomunikasi 

antar pribadi maka dapat berakibat siswa menngalami kesulitan dalam  menerima dan 

menyampaikan pesan yang diterimanya kepada teman-temannya maupun kepada gurunya. 

Ketrampilan komunikasi antar pribadi dapat dilatih melalui beberapa cara antara  lain: wawancara,  

permainan,  bimbingan,  diskusi,  berpidato,  menulis. Bennett (dalam Chasiyah  dkk,  2001:22) 

menjelaskan bahwa “group prosedur yang  lebih  intensif  dan  lebih  mendalam  adalah  group  

therapy”.   

 

Warters  (dalam  Chasiyah  dkk,  2001 : 22)  lebih  menekankan  group  guidance sebagai group 

work, yang merupakan penggunaan pengalaman kelompok untuk membantu   perkembangan  
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individu  dalam  kelompok  mencapai  tujuan  yang diinginkan. Dalam rangka upaya meningkatkan 

komunikasi  antar  pribadi  bagi  siswa  SMA Negeri 1 Sendang Agung,  penelitian  ini difokuskan  

pada   pelaksanaan  layanan  bimbingan  kelompok,   yaitu  layanan bimbingan  yang  

memungkinkan   beberapa  individu  siswa  dapat  melakukan dinamika  kelompok  memecahkan  

masalahnya.  Layanan  bimbingan  kelompok tersebut  dilakukan  dengan  teknik  simulasi  yang  

dapat  memberikan  stimulus kepada individu dalam upaya mengatasi kesulitan berkomunikasi 

antar  pribadi. Beberapa   ketrampilan   komunikasi   antar   pribadi   meliputi   (1)   ketrampilan 

memberikan tanggapan, (2) ketrampilan memberikan informasi, (3) ketrampilan memberikan 

nasihat, (4) ketrampilan bertanya, (5) ketrampilan merefleksikan, (6) ketrampilan menyimpulkan 

(Hamzah B Uno, 2008: 29). 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat diidentifikasikan permasalahan komunikasi antar 

pribadi sebagai berikut: Masih  banyak  siswa  SMA Negeri 1 Sendang Agung  yang  mengalami 

kesulitan dalam berbicara antar pribadi. Kurangnya pemahaman akan pentingnya komunikasi antar 

pribadi siswa SMA Negeri  1  Sendang Agung. Kurangnya  ketrampilan  menanggapi  dalam  

berkomunikasi  antar pribadi siswa SMA Negeri 1 Seputih Agung. Masih  banyaknya  siswa  SMA 

Negeri 1 Sendang Agung  yang  tidak mempunyai ketrampilan bertanya dalam bicara antar pribadi 

Kurangnya ketrampilan mengungkapkan ide-ide serta menyimpulkan dan merefleksikan dalam 

komunikasi antar pribadi siswa. 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan  pada  identifikasi  masalah  diatas,  maka  rumusan  masalah dalam penelitian ini 

adalah  “Apakah  Layanan  Bimbingan  Kelompok  Dengan  Teknik  Simulasi Mampu 

Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Antar Pribadi Siswa Kelas XI IPA 1 semester ganjil SMA 

Negeri 1 Sendang Agung Tahun Pelajaran 2017/2018 ? 

 

Tujuan Penelitian 

Proses penelitian adalah memberikan manfaat dalam  bidang yang ditelitinya. Tujuan penelitian 

ini adalah : “ Untuk  pelaksanaan bimbingan siswa dalam kelompok dengan teknik simulasi guna 

meningkatkan kemampuan berbicara antar pribadi siswa kelas XI IPA 1 semester ganjil SMA Negeri 

1 Sendang Agung  Tahun Pelajaran 2018/2019? 

 

Tinjauan Teori 

Beberapa ahli menjelaskan bahwa manusia sejak dalam kandungan sudah dianggap dapat 

berkomunikasi. Komunikasi berasal dari kata communicare, yaitu bahasa latin yang artinya  

berpartisipasi atau memberitahukan, DR. Phil Astrid Susanto dalam bukunya  Komunikasi dalam 

Teori dan Praktek, mengungkapkan bahwa  ”  komunikasi  adalah  proses  pengoperan   lambang  

– lambang  yang mengandung arti ” (dalam Salmah Lilik, 1986: 4). Kemudian Harmack dan Fest 

dalam bukunya psikolog komunikasi menganggap “ komunikasi sebagai  proses interaksi diantara 

orang untuk tujuan integrasi intra personal dan interpersonal ” Pengungkapan reaksi atau 

tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi serta  memberikan informasi tentang masa 

lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami  tanggapan kita di masa kini tersebut 

(Johnson, 1981 dalam Supratiknya, 1995). 

 

Menurut  Johnson  (1981  dalam  Supratiknya,  1995),  pembukaan  diri memiliki dua  sisi, yaitu 

bersikap terbuka terhadap atau kepada yang lain dan bersikap terbuka terhadap atau  bagi yang 

lain. Kedua proses dapat berlangsung secara serentak itu apabila terjadi pada kedua  belah pihak 
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akan membuahkan relasi yang terbuka antara kita dan orang lain. 

 

Secara  sempit  komunikasi  antar  pribadi  diartikan  sebagai  pesan  yang dikirimkan seseorang 

kepada seseorang yang lain lewat satu atau lebih penerima dengan  maksud  sadar  untuk  

mempengaruhi  tingkah  laku  si  penerima.  Dalam setiap  bentuk  komunikasi  setidaknya saling 

mengirimkan  lambang –  lambang yang  memiliki  makna  tertentu,  kemudian  lambang  –  

lambang  tersebut  bisa bersifat verbal . 

 

Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan di atas maka dapat disusun suatu kerangka 

pemikiran bahwa komunikasi antar pribadi di lingkungan sekolah dan dalam suasana proses belajar 

mengajar merupakan salah satu faktor yang dapat membantu terciptanya  kelancaran tujuan 

sekolah dan dalam proses belajar  mengajar.  Kelancaran  komunikasi  antar  pribadi  akan  

membawa  siswa dapat meningkatkan kepercayaan diri dan meningkatkan kemampuan bersosialisasi,  

namun  apabila  komunikasi  antar   pribadi  tersebut  mengalami hambatan maka segala proses 

belajar mengajar akan mengalami kegagalan. 

 

Kepada  para  siswa  untuk mengubah cara berkomunikasi dan komunikasi antar pribadi. Salah 

satu layanan yang  dipilih  adalah   layanan  bimbingan  kelompok  dengan  tehnik  simulasi.  

 

Hipotesis Tindakan 

Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara atas suatu permasalahan. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut: “Layanan Bimbingan Kelompok dengan 

Teknik Simulasi Meningkatkan Kemampuan   Komunikasi  Antar  Pribadi  Siswa  Kelas  XI  

SMA  Negeri  1 Sendang Agung Tahun Ajaran 2018 / 2019”. 

 

METODOLOGI PENELITIAN  

Subyek penelitian adalah siswa SMA Negeri Sendang Agung kelas XI IPA 1. Hal tersebut 

didasarkan atas pertimbangan hasil pengamatan penulis saat melaksanakan  Penelitian Tindakan 

Kelas Siswa kelas XI  SMA IPA 1 Negeri Sendang Agung tersebut menunjukkan karakrakteristik 

berkesulitan komunikasi antar pribadi dengan ciri – ciri yaitu, kurang  memiliki  sikap  

pembukaan  diri,  sikap  percaya  diri,  kurang  mampu mengkomunikasikanpikiran dan perasaan 

dengan tepat, kurang mampu memecahkan konflik. 

 

Penelitian apabila ditinjau dari segi tempatnya dibagi menjadi 3 (tiga) macam,  yaitu  :  (1)  

Penelitian  Dewan Guru.  (2)  Penelitian  Sisea dan Siswi.  (3) Penelitian Warga Sekolah. 

 

Dari berbagai metode dan pendekatan dalam penelitian, langkah memilih metode dan  pendekatan 

sebenarnya bisa lebih tepat setelah peneliti menentukan dengan tegas variabel  penelitian. Dalam 

penelitian ini menggunakan penelitian tindakan  kelas  yang  dalam   bimbingan   konseling  

disebut  dengan  penelitian tindakan bimbingan konseling. 

 

Pemilihan metode yang tepat sangat menentukan keberhasilan penelitian yang  akan   dilaksanakan.  

Berdasarkan  rumusan  masalah  dan  latar  belakang masalah   penelitian   yang   akan   

dilaksanakan   digunakan   penelitian   tindakan bimbingan konseling, yang mengadopsi konsep 

penelitian tindakan kelas. 

 

Penelitian tindakan kelas merupakan suatu penelitian  yang mempunyai aturan  dan  langkah  
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yang  harus  diikuti.  Penelitian  tindakan  kelas  merupakan terjemahan dari Classroom Action 

Researh yang dilakukan di kelas. 

 

Sedangkan  Mills  (2000,  dalam  Wardhani,  2007:  1.  4)  mendefinisikan bahwa, penelitian 

tindakan sebagai systematic inquiry yang dilakukan oleh guru, kepala  sekolah  dan   juga  

konselor  untuk  mengumpulkan  informasi  tentang berbagai praktik yang dilakukannya. 

 

Lebih lanjut Nana Sudjana (dalam Sutarno, 2009: 2) menyatakan bahwa PTK merupakan 

penelitian yang dilaksanakan oleh guru melalui refleksi diri yang diikuti dengan tindakan yang 

bertujuan memperbaiki kinerjanya layanan, sehingga layanan meningkat. 

 

Pelaksanaan Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian  tindakan  bimbingan  konseling  dalam  rangka  meningkatkan kemampuan  

berkomunikasi antar pribadi melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi yang 

dilaksanakan pada siswa kelas XI IPA 1 SMAN 1 Sendang Agung, pada tanggal 24 Mei 2018, 

terdiri dari uji coba instrumen, pelaksanaan instrumen,  pelaksanaan  penelitian.  Target  yang  

diharapkan  dari  penelitian  ini adalah meningkatnya kemampuan berkomunikasi siswa kelas XI 

IPA 1 SMAN 1 Sendang Agung Lampung Tengah. 

 

Setelah angket memenuhi syarat validitas dan reliabelitas angket maka angket siap untuk 

digunakan, teknik penghitungan hasil pengisian angket dengan pemberian skor pada item  

jawaban, untuk jawaban selalu  ( S )  yang apabila pernyataan terjadi pada diri siswa diberikan 

skor 3, jawaban kadang – kadang (Kd ) yang apabila pernyataan terkadang ada pada diri siswa 

diberikan skor 2, jawaban tidak penah ( Tp ) yang apabila pernyataan tidak pernah ada pada diri 

siswa diberikan skor 1. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang peningkatan kemampuan  berkomunikasi  

antar  pribadi  siswa  kelas  XI  IPA  1  SMAN  1 Sendang Agung, tahun ajaran 2018/2019, dapat 

disimpulkan bahwa berdasarkan analisis data dan hasil  dari penelitian tentang peningkatan 

kemampuan berkomunikasi antar pribadi siswa kelas XI IPA – 1 SMAN  1 Sendang Agung tahun 

ajaran 2018/2019, diperoleh hasil yaitu untuk siswa kelas XI  IPA 1  SMAN  1 Sendang Agung 

yang berjumlah 25 siswa, dengan  taraf  prosentase 50% peningkatan  kemampuan   berkomunikasi  

antar pribadi siswa kelas XI IPA – 1 dengan teknik simulasi pada layanan bimbingan kelompok   

dari   setiap   tahap   perlakuan   mampu   meningkatkan   kemampuan berkomunikasi antar pribadi 

siswa kelas XI IPA – 1  SMAN  1 Sendang Agung. Berdasarkan analisa data perlakuan pada akhir 

masing – masing siklus di atas dapat  dinyatakan bahwa terdapat peningkatan kemampuan 

berkomunikasi antar pribadi setelah diberikan perlakuan. 

 

Implikasi Hasil Penelitian 

Bahwa peningkatan kemampuan berkomunikasi antar pribadi dengan teknik simulasi pada layanan 

bimbingan kelompok merupakan teknik yang sesuai di dalam peningkatan kemampuan 

berkomunikasi antar pribadi. Adanya hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampun  

berkomunikasi  antar  pribadi  siswa  kelas  XI  IPA  1  SMAN 1 Sendang Agung  maka  secara  

praktis  penelitian  ini  berguna  untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi antar pribadi. 

 

Saran 

Berkaitan dengan hasil penelitian  dan kenyataan yang ada di lapangan, maka penulis memberikan 

saran – saran sebagai berikut : dalam upaya untuk mengefektifkan layanan bimbingan kelompok 
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dengan teknik simulasi untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi antar pibadi siswa kelas 

XI IPA 1  SMAN 1 Sendang Agung maka  kepala sekolah diharapkan memberikan waktu yang 

cukup kepada petugas BK untuk mensosialisasikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

simulasi untuk meningkatakan kemampuan berkomunikasi antar pribadi siswa kelas XI IPA 1  

SMAN 1 Sendang Agung. Guru kelas sebaiknya lebih berusaha menciptakan suasana kelas yang 

aktif dan  menyenangkan dan komunikatif sehingga siswa dapat secara bertahap menerima apa 

yang dipelajari. Guru BK dapat menggunakan dan mengembangkan sendiri layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik simulasi untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi antar pribadi. 

Guru BK sebaiknya lebih bisa menjalin keakraban antara guru BK dan siswa, supaya siswa menjadi 

lebih berani untuk mengungkapkan segala pendapatnya. Siswa hendaknya dapat berpartisipasi aktif 

saat kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa  akan terbiasa terlibat secara aktif berkomunikasi 

saat proses kegiatan belajar mengajar agar tercipta suasana belajar pembelajaran  yang aktif 

komunikatif. Siswa sebaiknya mampu mengekspresikan dirinya dengan lebih berani dan ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar yang diadakan oleh guru. Diharapkan  ada  penelitian  

lanjutan  yang  membahas  tentang  peningkatan kemampuan berkomunikasi antar pribadi melalui 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi. Para peneliti dapat mengadakan kembali dan 

dapat menumbuhkan ide kreatif dan  inovatif  untuk  menciptakan  teknik  simulasi  pada  layanan  

bimbingan kelompok untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi antar pribadi. 
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EFFORTS TO IMPROVE THE LEARNING OUTCOMES OF ISLAMIC 

RELIGIOUS EDUCATION (PAI) WITH THE SMART GAME METHOD 

 

UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM (PAI) DENGAN METODE SMART GAME 
  

Eka Wahyuningsih, S.Pd.I 

SMA Negeri 1 Adiluwih Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to find out the implementation of Islamic Religious Education in SMA Negeri 1 

Adiluwih, Pringsewu Regency, the obstacles encountered in implementing the learning, and to find out how the 

implementation of classroom action research on PAI subjects in SMA Negeri 1 Adiluwih, Pringsewu Regency. 

The method used in this research is descriptive qualitative method. This method is supported by the authors of 

data collection techniques which include observation, documentation and interviews. From the data collection 

carried out, and comparing one method with other methods, the authors found that the implementation of 

classroom action research on PAI subjects carried out at SMA Negeri 1 Adiluwih, Pringsewu Regency, in the 

2019/2020 academic year included 4 steps, namely: 1) planning, 2) implementation/action, 3) observation, 4) 
reflex. Based on the results of class action conducted at SMA Negeri 1 Adiluwih, Pringsewu Regency, it shows 

that student learning outcomes using the smart game method can be categorized as very good. students who 

have achieved KKM of 80.77%. Thus the increase in student learning outcomes has reached the target that has 

been expected by the teacher because it is more than 75%. 

Key Word: Learning Outcomes, Smart Game 

 

ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 

Adiluwih Kabupaten Pringsewu, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajarannya, dan untuk 

mengetahui bagaimana pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada mata pelajaran PAI di SMA Negeri 1 

Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Metode ini penulis dukung dengan teknik-teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, 

dokumentasi dan wawancara. Dari pengumpulan data yang dilakukan, dan membandingkan antara satu metode 

dengan metode yang lainnya, maka penulis menemukan bahwa implementasi penelitian tindakan kelas pada 

mata pelajaran PAI yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Adiluwih Kabupaten Pringsewu Tahun Pelajaran 

2019/2020 meliputi 4 langkah, yaitu: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan/tindakan, 3) observasi, 4) refleks. 
Berdasarkan hasil tindakan kelas yang dilakukan di SMA Negeri 1 Adiluwih Kabupaten Pringsewu 

menunjukkan bahwa hasil beleajar siswa dengan menggunakan metode smart game dapat dapat dikategorikan 

sangat baik, hal dapat dilihat bahwa peningkata nilai rata-rata hasil pembelajaran secara keseluruhan sebesar 

75,38 dan ketuntasan hasil belajar siswa yang telah mencapai KKM sebesar 80,77%. Dengan demikian 

peningkatan hasil belajar siswa telah mencapai target yang telah diharapkan guru karena lebih dari 75%. 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Smart Game 

 
 

Pendahuluan 

Latar Belakang Masalah 
Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, 

kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang 

dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran / kuliah pada semua jalur, jenjang dan 
jenis pendidikan. (pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan 

Agama dan Pendidikan Keagamaan). Dalam pasal 5 ayat (7) disebutkan bahwa pendidikan agama 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, mendorong kreativitas 

dan kemandirian, serta menumbuhkan motivasi untuk hidup sukses. 
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Lebih lanjut, dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 
41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan 

bahwa dalam pelaksanaan kegiatan inti, pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 
minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan metode 

yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang dapat meliputi proses 

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. 
 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru, antara lain, memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik 

serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan dan sumber belajar lainnya; dan melibatkan 
peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya kegiatan elaborasi, 

guru, antara lain, memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif; 

memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar; dan 

memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok. Sedangkan 
dalam kegiatan konfirmasi, guru, antara lain, memberikan umpan balik positif dan penguatan 

dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. 

 
Pada umumnya, siswa mengalami kesulitan dalam menguasai  kompetensi dasar tentang beriman 

kepada malaikat Allah. Hal ini nampak pada belum maksimalnya kemampuan dalam menyebutkan 

nama-nama dan tugas-tugas malaikat Allah. Di sisi lain, pembelajaran yang berpusat pada guru, 
suasana kelas yang kaku, media pembelajaran yang kurang mendukung, pengorganisasian siswa 

yang belum optimal dan penggunaan mono methode merupakan faktor-faktor penyebab rendahnya 

hasil belajar siswa, oleh karena itu, dibutuhkan suatu model pembelajaran yang multi approach 

dan strategi belajar mengajar yang variatif. Pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat 
mengembangkan berbagai kecerdasan yang dimilikinya (Gardner menyebutnya dengan istilah 

multiple intelligences (kecerdasan majemuk). 

 
Permasalahan yang dihadapi guru PAI adalah bagaimana menciptakan model-model pembelajaran 

yang variatif, menyenangkan, dan bermakna sehingga siswa dapat mandiri dan mencapai 

ketuntasan dalam belajar. Permasalahan inilah yang mendorong penulis untuk memodifikasi 

berbagai model dan teknik pembelajaran sesuai dengan karakteristik materi, karakteristik siswa 
dan disesuaikan dengan kemampuan guru. Salah satu metode yang jarang digunakan dalam 

pembelajaran PAI adalah metode smart game. Metode ini menyajikan materi pembelajaran dengan 

berbagai bentuk permainan, di mana siswa akan merasakan kegembiraan dalam belajar, 
menghilangkan kejenuhan, sekaligus belajar berbagi dan bekerja sama dengan orang lain.  

 

Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka yang dijadikan rumusan masalah 

penelitian ini adalah “Apakah penggunaan metode smart game dapat meningkatkan kemampuan 

menyebutkan nama-nama dan tugas-tugas malaikat Allah?” 

 

Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bahwa metode smart game dapat meningkatkan 

kemampuan menyebutkan nama-nama dan tugas-tugas malaikat Allah. 
 

Metodologi Penelitian 

Setting dan Karakteristik Penelitian 
Peneliti melaksanakan penelitian ini di kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Adiluwih Kabupaten 

Pringsewu Tahun Pelajaran 2019/2020, tempat peneliti bertugas. Subyek penelitian ini adalah 

siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Adiluwih Kabupaten Pringsewu Tahun Pelajaran 2019/2020 

dengan rincian laki-laki 12 orang dan perempuan 14 orang. Siswa kelas ini memiliki karakteristik 
yang beragam, baik dari prestasi belajar maupun partisipasi orang tua dalam keberhasilan 

pendidikan anaknya. Sebagian besar siswa mengikuti belajar di Madrasah pada sore hari, ada 

beberapa yang tidak. Pada penelitian ini, peneliti meminta bantuan teman sejawat untuk bertindak 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 8   │   No. 1  │    JANUARI 2023  │  ISSN : 2527-4988  │         72 

  

sebagai pengamat (observer)  pada saat observasi.  Penelitian ini dilaksanakan pada semester 
genap tahun pelajaran 2019/2020 sejak bulan Maret 2020. penelitian tindakan kelas dilaksanakan 

dalam 2 siklus. 

 

Subjek Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Adiluwih Kabupaten Pringsewu dengan subyek 

penelitian siswa kelas XI IPS1 Tahun Pelajaran 2019/2020. berjumlah 26 orang. 

 

Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penelitian, karena 

berfungsi sebagai alat pengumpulan data. Dengan demikian, instrumen harus relevan dengan 
masalah dan aspek yang akan diteliti, agar memperoleh data yang akurat. Adapun Instrumen 

Penelitian data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah: Tes, alat yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan yang dimiliki oleh 

individu. Lembar Observasi, menggambarkan keseluruhan aspek yang berhubungan dengan 
kurikulum yang menjadi pedoman dalam pembelajaran berlangsung. Pedoman observasi yang 

digunakan adalah berupa daftar cheklist yang berisi indiktor-indikator tentang aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran langsung yang dapat berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan 
tindakan berikutnya. 

 

Prosedur Penelitian 
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan atas beberapa siklus, dimana setiap siklus merupakan 

rangkaian yang saling berkaitan. Dalam arti pelaksanaan tindakan siklus berikutnya merupakan 

kelanjutan dan perbaikan dari pelaksanaan tindakan siklus pertama dan seterusnya. 

 

Teknik pengumpulan data 

Adapun analisis data yang digunakan peneliti dalam mengelolah data adalah sebagai berikut: 

Pengumpulan data kuantitatif, yaitu pengumpulan data yang diperolah dari hasil tes formatif. 
Pengumpulan data kualitatif, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan data pedoman 

observasi dari guru maupun siswa yang diambil waktu pelaksanaan proses belajar mengajar. 

 

Teknik Analisis data 
Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain 

terkumpul. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara statistik deskriptif yaitu sebagai 

berikut: Statistik deskriptif terdiri atas deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Data hasil observasi 
dianalisis secara kualitatif. Sedangkan data mengenai hasil belajar PAI siswa dianalisis secara 

kuantitatif dengan menggunakan rumus: 

 
1.  Menentukan nilai siswa 

Nilai siswa ditentikan berdasarkan skor yang diperoleh siswa pada tes yang telah dilakukan, 

yaitu dengan menggunakan rumus: 

        Skor perolehan siswa 
Nilai siswa =     X 100   

            Skor maksimum 

 
2.  Menghitung nilai rata-rata hasil belajar menggunakan rumus: 

   n 

  ∑ Xi 
  i-=1  

 X =                X 100 % 

    n 

X    = Niali rata – rata   
Xi  =  Nilai tiap siswa 

n    =  Banyaknya jumlah siswa 

(Sudjana, 2002) 
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3.  Persentase jumlah siswa yang hasil belajarnya sudah tuntas, dengan menggunakan rumus: 

                  ∑ TB 
% tuntas =                X 100% 

N 

(Sudjana, 2002) 
Keterangan : 

∑ TB  = jumlah siswa yang tuntas belajar 

N    = jumlah siswa secara keseluruhan 
 

 

HASIL PENELITIAN 

Setting Penelitian 
Penelitian tindakan kelas (PTK) dengan setting SMA Negeri 1 Adiluwih Kabupaten Pringsewu, 

pelaksanaannya mengikuti alur sebagai berikut: Perencanaan, meliputi penetapan materi 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan penetapan alokasi waktu pelaksanaannya bulan Maret 
2019. Pelaksanaan (Tindakan) meliputi seluruh proses kegiatan belajar mengajar menggunakan 

metode smart game. Observasi, dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran, meliputi 

aktifitas guru dalam pembelajaran dan peningkatan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Refleksi, 
meliputi kegiatan analisis hasil pembelajaran dan menyusun rencana perbaikan pada siklus 

berikutnya. Pelaksanaan penelitian dilakukan secara kolaboratif antara guru Agama dengan guru 

kelas, yang membantu pelaksanaan observasi dan refleksi selama penelitian berlangsung, sehingga 

kegiatan penelitian ini dapat terkontrol untuk menjaga validitas hasil penelitian. 

 

Penjelasan Per Siklus 

Penelitian Tindakan Kelas dengan alur atau tahapan (perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi 
dan refleksi) disajikan dalam dua siklus sebagai berikut: 

 

Siklus I (Pertama) 

1.  Tahap Perencanaan 
Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan metode smart game, menyiapkan hand out 

materi pembelajaran, menyiapkan lembar kerja siswa, menyiapkan blanko observasi, menyiapkan 

blanko evaluasi (pre test dan post test), menyiapkan blanko jurnal harian siswa, menyiapkan media 
pembelajaran berupa Lembar kerja mencari pasangan (smart game) 

2.  Tahap Pelaksanaan 

Melakukan apersepsi dengan mengulang materi pembelajaran tentang menghafal dan mnegartikan 
ayat-ayat  Al-Qur’an; Menjelaskan tujuan pembelajaran, melaksanakan pre test, Membagikan hand 

out  materi pembelajaran tentang ayat ayat Al ’ Qur’an Siswa melakukan penghafalan dengan 

bimbingan guru, Siswa melakukan penghafalan dan mengartikan ayat ayat Al-Qur’an antar 

kelompok dengan model tanya jawab, Guru menyiapkan kertas kerja, Setiap siswa mencari 
pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya (soal dan jawaban), Setiap siswa 

yang dapat menghafal sebelum batas waktu diberi poin, Melakukan post test 

3. Tahap Observasi 
Mengamati partisipasi  siswa dalam pembelajaran; Mengamati guru dalam aktivitas pembelajaran 

oleh teman sejawat. Mengamati pengelolaan kelas, Mengamati respon siswa terhadap pembelajaran 

4.  Refleksi 
Mencatat hasil observasi, Mengevaluasi hasil observasi, Menganalisis hasil pembelajaran, 

Memperbaiki kelemahan untuk siklus berikutnya 

 

Beberapa kelemahan dan kesulitan yang ditemukan pada siklus I ini adalah: dalam model 
pembelajaran smart game, pada siklus ini hanya dilakukan 2 babak, sehingga siswa belum maksimal 

mempelajari nama-nama dan tugas-tugas malaikat Allah. Dalam model pembelajaran smart game, 

beberapa siswa masih belum memahami aturan permainan sehingga ditemukan beberapa siswa yang 
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mencari pasangan yang sama (soal-soal, jawaban-jawaban). Tetapi dengan penjelasan secara ringkas, 
kesulitan ini dapat segera dipahami siswa.  

 

Dalam model pembelajaran smart game, beberapa siswa enggan bila mendapatkan pasangan kartu 

yang berbeda jenis kelamin. Dalam model pembelajaran smart game, guru kurang mempersiapkan 
kartu permainan, sehingga ditemukan siswa yang tidak mendapatkan pasangan jawaban/soal. 

 

Siklus II (Kedua) 
1. Tahap Perencanaan 

Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan hasil refleksi pada siklus I, 

Menyiapkan soal/masalah, Menyiapkan blanko observasi, Menyiapkan blanko evaluasi, 
Menyiapkan blanko jurnal harian siswa, Menyiapkan media pembelajaran berupa kertas kerja 

dengan berpasangan  

2. Tahap Pelaksanaan 

Melakukan apersepsi dengan mengulang materi pembelajaran, Menjelaskan tujuan pembelajaran, 
Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, Siswa mulai menghafal dan mengartikan ayat – 

ayat  Al-Qur’an, Siswa melakukan permainan tepuk malaikat bersama teman sebangku dengan model 

tanya jawab. Refleksi pembelajaran. Guru menyiapkan beberapa catatan yang berisi beberapa konsep 
atau topik yang cocok untuk sesi review, satu bagian kartu soal dan satu bagian kartu jawaban. Setiap 

siswa mendapat satu buah kartu. Tiap siswa memikirkan jawaban / soal dari kartu yang dipegang. 

Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya (soal dan 
jawaban). Setiap siswa yang dapat mencocokkan kertas kerja sebelum batas waktu diberi poin. 

Setelah satu babak lembar kerja dikocok lagi agar tiap siswa mendapat point yang berbeda dari 

sebelumnya, demikian seterusnya. Melakukan post test 

3. Tahap Observasi 
Mengamati partisipasi dan kreativitas siswa dalam pembelajaran, Mengamati guru dalam aktivitas 

pembelajaran oleh teman sejawat, Mengamati pengelolaan kelas, Mengamati respon siswa terhadap 

pembelajaran 
4. Tahap Refleksi 

Mencatat hasil observasi: Mengevaluasi hasil observasi; Menganalisis hasil pembelajaran; 

Memperbaiki kelemahan untuk siklus berikutnya. 

 
Beberapa kelemahan dan kesulitan yang ditemukan pada siklus II, yaitu : Pembelajaran smart game 

membutuhkan kemampuan hafalan nama-nama dan tugas-tugas malaikat Allah. Setelah melakukan 

pembelajaran dengan metode smart game dengan permainan tepuk malaikat, ditemukan beberapa 
siswa yang belum hafal secara sempurna sehingga berpengaruh pada permainan smart game  

Ditemukan beberapa kesalahan dalam pembelajaran smart game  

 
Hal ini sebagai akibat dari hafalan siswa yang belum sempurna. Dalam siklus ini, sudah tidak 

ditemukan lagi adanya keengganan siswa yang mendapatkan pasangan dengan perbedaan jenis 

kelamin. Guru juga sudah mempersiapkan kartu permainan smart game dengan lebih sempurna 

sehingga memungkinkan siswa mendapatkan pasangan (nama dan tugas malaikat). Hanya saja 
ditemukan jumlah siswa yang ganjil sehingga dimungkinkan adanya siswa yang tidak mendapatkan 

pasangan. Dalam sisklus ini juga permainan smart game dilakukan dalam 5 babak sehingga siswa 

belajar lebih maksimal, walaupun ada beberapa siswa yang mendapatkan kartu yang sama dalam 
babak berikutnya.  

 

Dari beberapa kesulitan di atas, pada tahap refleksi, guru bersama teman sejawat berkesimpulan 
untuk melakukan perbaikan yaitu guru melakukan pengecekan dan mengarikan Al-Qur’an tidak 

ada kendala berarti dalam siklus II. Hanya beberapa siswa masih ditemukan kesalahan dalam 

pembelajaran smart game terutama dalam menghafal dan mengartikan ayat ayat Al-Qur’an. Tetapi 

dapat diatasi dengan bimbingan guru.    
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Deskripsi Data dan Analisis Data 
Dari hasil pre tes dan penilaian tes tulis dalam sebelum kegiatan penelitian tindakan kelas dimulai 

diperoleh data sebagai berikut: Perbandingan dan peningkatan keberhasilan yang diperoleh pada 

pre tes, siklus I dan II sebagai berikut : 

 
 

Tabel : Rekapitulasi Persentase dan Nilai Pre tes, Siklus I, dan II 

No. Nama Siswa 
Pre Tes Siklus I 

Siklus 
II 

Skor Skor Skor 

1 ADELIAN RAHMAT RIWAYADI 70 75 75 

2 ADITIYA AGUNG PANGESTU 75 75 90 

3 ALEK ANDI SAPUTRA 65 70 75 

4 BAYU PANGESTU 65 70 75 

5 CHRISTINA M. 65 75 70 

6 DAVID FERIANSYAH 75 75 80 

7 DUWI SETIONO 50 60 75 

8 EEN ANDRE BAGUS SETIAWAN 80 80 90 

9 EVI DWI LESTARI 65 75 80 

10 FITRIA AULIA 65 70 65 

11 ILHAM DWI PRASETIYO 60 65 65 

12 KRISNA GALIH SAPUTRA 75 75 80 

13 LUCKY MARSANDI 65 65 75 

14 M. JAKI TAUFIK ROHMAN 70 75 80 

15 M. DZAKI NUR ALFIYAN 65 70 75 

16 NABILA SAPUTRI 40 60 65 

17 NADIA PERMATASARI 65 75 75 

18 NANDA ROMADONI 70 70 75 

19 RESTA UKE YURINDA 45 50 75 

20 RISKI INDRA PERMANA 60 65 65 

21 SELVIA BELLA 75 75 75 

22 SOFIYAN 70 75 75 

23 SRIYANTI 60 65 75 

24 SUSI MUSTIKA DEWI 50 55 75 

25 TIKA BELA 70 70 75 

26 YOLANDA DEWI RATIH 75 75 80 

  JUMLAH 1,690 1,810 1,960 

  NILAI RATA – RATA 65.00 69.62 75.38 

  NILAI TERTINGGI 80 80 90 

  NILAI TERENDAH 40 50 65 

  PERSENTASE (KKM) 23.08 46.15 80.77 
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Dari data tersebut, diketahui bahwa nilai rata-rata pada saat dilakukan pre test 65,00. Artinya 
pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran agama islam  masih kurang, hal ini dapat dilihat 

dari rekapitulasi data siswa, yaitu jumlah yang telah mencapai KKM baru sebanyak 6 orang siswa 

atau (23,08%). Setelah dilakukan tindakan pada siklus I, nilai rata-rata meningkat menjadi 69.62.  

 
Pada siklus I ini sudah dapat tergambarkan peningkatan pemahaman siswa terhadap materi 

pembelajaran PAI dan siswa yang telah mencpai KKM bertambah menjadi sebanyak 12 orang 

siswa (46,15%) dan pada siklus II nilai rata-rata meningkat menjadi sebesar 75,38 dan siswa yang 
telah mencapai KKM meningakt kembali menjadi sebanyak 21 orang siswa atau (80,77%)  

 

Pembahasan  

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan pada siklus I dan siklus II dapat disimpilkan bahwa terjadi 

peningkatan nilai rata-rata siswa dan ketuntasan hasil belajar PAI dengan menggunakan metode 

smart game. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa pada saat sebelum melakukan tindakan kelas hasil 

belajar PAI secara rata-rata sebesar 65,00 dan setelah diadakan tindakan kelas pada siklus I 

meningkat menjadi sebesar 69,62, dan meningkat kembali pada siklus II menjadi sebesar 75,38, 

sedangkan siswa yang mencapai ketuntasan belajar dari pre test sebanyak 6 siswa dari 26 siswa 

(23,09%) dan pada siklus I siswa yang mencapai ketuntasan belajar meningkat menjadi sebanyak 

12 orang siswa dari 26 siswa (46,15%), sedangkan pada siklus II meningkat kembali, yaitu siswa 

yang mencapai ketuntasan belajar meningkat menjadi sebanyak 21 orang siswa dari 26 siswa 

(80,77%). Dengan demikian penalitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru dikatakan telah 

tercapai, dilihat dari hasil nilai rata-rata sebesar 75,38 dan ketuntasan hasil belajar siswa yang telah 

mencapai KKM sebesar 80,77%. Hal ini dikatakan bahwa dengan menggunakan metode smart 

game kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Adiluwih Kabupaten Pringsewu telah mencapai dan tuntas 

karena nilai KKM telah mencapai di atas 75%.  

  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas, maka penulis menyimpulkan bahwa penggunaan 

metode smart game dapat meningkatkan kemampuan menghafal dan mengartikan ayat-ayat Al-

Qur’an. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan perolehan nilai dari pre tes sampai siklus II secara 

signifikan. Respon siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan metode smart game  dapat 

dikategorikan sangat baik, hal dapat dilihat bahwa peningkata nilai rata-rata secara keseluruhan 

berjumlah 75,38 dan ketuntasan hasil belajar siswa yang telah mencapai KKM sebesar 80,77%.. 

Peningkatan hasil belajar siswa telah mencapai target yang telah diharapkan guru.  

 

Saran 

Bagi guru, untuk meningkatkan kompetensi dan ketuntasan belajar siswa dalam pembelajaran PAI, 

agar dilakukan dengan pembelajaran aktif (active learning), menyenangkan (joyfull learning) dan 

bekerja sama dengan orang lain (cooperative learning) dan penggunaan metode smart game dapat 

dijadikan sebagai alternatif. Bagi peneliti selanjutnya, mengingat manfaat yang diperoleh dari 

penelitian ini, maka diharapkan menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, agar ditindak 

lanjuti dengan materi dan sekolah yang berbeda juga jenjang pendidikan yang berbeda pula dengan 

melibatkan subyek yang lebih luas dan metode penelitian yang berbeda. 
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ABSTRACT 

This study aims to find out whether cooperative learning strategies can increase the activity and learning 

outcomes of geography in class XI IPS2 students of SMA Negeri 1 Pardasuka, Pringsewu Regency, in the 

2020/2021 academic year. This research is a classroom action research. This research began in early August 

until the end of August 2020. This research was conducted for all students of class XI IPS2 at SMA Negeri 1 

Pardasuka. The results showed that the application of cooperative learning strategies can increase the activity 

and learning outcomes of students in geography. It is proven that the average value of student learning 

activities in cycle I was 2.96 in the sufficient category, while in cycle II, the average student learning activity 

increased. which is equal to 3.18 with a good category. Thus student learning activities are said to be successful 

because they are said to be successful/good if the average value is greater than 3.00%. While the results of the 

descriptive analysis of student learning outcomes in cycle I showed that the average value of student learning 

outcomes in the pre-test was 71.96%, whereas after the class action in cycle I increased to 74.29%, so did the 

class action in cycle II the value of student learning outcomes increased again to 76.43%. This shows that 

classroom action research using cooperative learning methods in geography lessons is quite good and has been 

completed, because there are quite significant changes, namely the average value of 76.43%, and meets the 

standards that have been set. determined, that is equal to 75%. 

Key Word: Activity and Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah strategi pembelajaran kooperatif learning dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar geografi pada siswa kelas XI IPS2 SMA Negeri 1 Pardasuka Kabupaten Pringsewu 

Tahun Pelajaran 2020/2021. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dimulai pada awal 

bulan Agustus sampai dengan akhir bulan Agustus 2020. Penelitian ini dilakukan untuk seluruh siswa kelas XI 

IPS2 SMA Negeri 1 Pardasuka. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan strategi pembelajaran cooperatif 

learning dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar geografi pada siswa terbuktu bahwa nilai rata-rata 

aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 2,96 dengan kategori cukup, sedangkan pada siklus II rata-rata 

aktivitas belajar siswa mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 3,18 dengan kategori baik. Dengan demikian 

aktivitas belajar siswa sudah dikatan berhasil karena dikatakan berhasil/baik jika nilai rata-rata diperoleh lebih 

besar 3,00%. Sedangkan hasil analisis deskriptif terhadap hasil belajar siswa pada siklus I menunjukan bahwa 

nilai rata-rata hasil belajar siswa pada pra test sebesar 71,96 %, sedangkan setelah dilakukan tindakan kelas pada 

siklus I meningkat menjadi sebesar 74,29%, begitu pula pada tindakan kelas pada siklus II nilai hasil belajar 

siswa meningkat kembali menjadi 76,43%. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian tindakan kelas dengan 

menggunakan metode pembelajaran kooperatif (cooperative learning) pada pelajaran geografi cukup baik dan 

telah tuntas, karena terdapat perubahan-perubahan yang cukup signifikan, yaitu nilai rata-rata sebesar 76,43%, 

dan memenuhi standar yang telah ditentukan, yaitu sebesar 75%.  

Kata Kunci: Aktivitas dan Hasil Belajar 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pelajaran geografi merupakan rumpun pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Selama ini ada semacam 

anggapan bahwa belajar IPS termasuk geografi identik dengan hapalan, sehingga membosankan bagi 

siswa, apalagi dewasa ini siswa hanya menganggap bahwa mata pelajaran rumpun IPS kurang penting 

dibandingkan dengan rumpun IPA. Hal ini menyebabkan motivasi untuk belajarpun menjadi rendah. 

Situasi di atas membuat seorang guru seringkali tidak bersemangat mengajar karena melihat anak 

didiknya tidak mau belajar dan ternyata masalahnya adalah anak didik tidak memiliki motivasi atau 

daya penggerak dalam belajar. Menghadapi situasi yang demikian, guru yang propesional harus 

menyadari bahwa semangat dan gairah belajar siswa tidak hanya ditentukan oleh anak didik itu 

sendiri, akan tetapi dirinya juga harus ikut berperan sebagai motivator. 

 

Sehubungan dengan hal tersebut seorang guru dituntut untuk menggunakan strategi pembelajaran 

yang bervariasi, sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa, mengaktifkan siswa dengan 

guru, mendorong berkembangnya kemampuan baru, yang ada akhirnya siswa memiliki motivasi 

belajar yang tinggi. Hal ini seiring dengan pergeseran paradigma pendidikan yang berubah dari pola  

teaching (mengajar) ke learning (belajar). 

 

Oleh karena itu seorang guru sebagai pendidik perlu memiliki berbagai metodologi mengajar, karena 

keberhasilan Proses Belajar Mengajar (PBM) bergantung  pada cara/mengajar gurunya. Jika cara 

mengajar gurunya enak  maka siswa akan tekun, rajin, antusias menerima pelajaran yang diberikan 

sehingga diharapkan akan terjadi perubahan dan tingkah laku pada siswa baik tutur katanya, sopan 

santunnya, motorik maupun gaya hidupnya. 

 

Rendahnya motivasi dan partisifasi belajar dirasakan di SMA negeri 1 Pardasuka. Hal ini terlihat 

ketika guru menjelaskan materi pelajaran, tampak siswa kurang tertarik mengikuti pembelajaran yang 

diberikan oleh guru. Hal ini terlihat dari indikasi adanya beberapa orang siswa yang tidak serius 

sewaktu mendengarkan penjelasan guru seperti membuat tulisan-tulisan yang tidak berkaitan dengan 

materi pelajaran, berbisik-bisik dengan temannya atau bahkan kelihatan mengantuk. Perilaku tersebut 

tentunya berakibat pada rendahnya pemahaman siswa terhadap materi pelajaran geografi, sehingga 

prestasinyapun menjadi rendah.  

 

Kondisi tersebut salah satunya mungkin disebabkan oleh metode  mengajar yang digunakan oleh 

guru, atau kurangnya media pembelajaran dan kurangnya guru dalam mengembangkan bahan 

pembelajaran. Guru hanya menggunakan metode ceramah, dengan diselingi tanya jawab yang minim, 

sehingga hal ini membuat siswa cepat bosan dan kurang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. 

Kondisi demikian akan teratasi manakala guru berupaya untuk menentukan solusinya, yaitu 

mengganti model pembelajaran yang selama ini sering di gunakan. 

 

Salah satu model pembelajaran yang dipandang mampu mengatasi permasalahan belajar siswa di atas 

adalah model pembelajaran kelompok dengan strategi pembelajaran kooperatif (cooperative 

learning). Model pembelajaran ini berangkat dari dasar pemikiran yang menekankan pada pemberian 

kesempatan belajar yang lebih luas dan suasana yang kondusif. Strategi pembelajaran kooperatif  

merupakan strategi pembelajaran kelompok yang akhir-akhir ini dianjurkan oleh para ahli. Menurut 

Slavin dalam Sanjaya (2006) mengemukakan dua alasan tentang pembelajaran cooperatif learning, 

pertama beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan pembelajaran cooperatif learning 

dapat meningkatkan prestasi siswa sekaligus dapat meningkatkan hubungan sosial, menumbuhkan 

sikap menerima kekurangan diri dan orang lain serta dapat meningkatkan harga diri. Kedua, 
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pembelajaran kooperatif dapat memecahkan masalah dan mengintegrasikan pengetahuan dengan 

keterampilan. Dengan demikian pembelajaran cooperatif learning memiliki dampak yang positif 

terhadap siswa yang rendah hasil belajarnya, karena dapat meningkatkan motivasi, hasil belajar dan 

penyimpanan materi pelajaran yang lebih lama. 

 

Rumusan Masalah 

Berdsarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi inti permasalahan 

adalah bagaimana peningkatan motivasi dan partisipasi belajar siswa serta kreativitas dan hasil belajar 

siswa dalam belajar geografi di kelas XI IPS2 SMA Negeri 1 Pardasuka? Adapun rumusan 

masalahnya dapat dirinci sebagai berikut:  Bagaimana potret pembelajaran geografi yang terjadi di 

SMA Negeri 1 Pardasuka Kabupaten Pringsewu ? Bagaimana desain model pembelajaran kelompok 

dengan strategi pembelajaran kooperatif di kelas XI IPS 2?  Bagaimana langkah-langkah pelaksanaan 

model pembelajaran kooperatif pelajaran geografi di kelas XI IPS2 SMA Negeri 1 Pardasuka 

Kabupaten Pringsewu ? Bagaimana strategi guru untuk membuat semua siswa aktif dalam kelompok 

dalam penerapan model pembelajaran kooperatif learning pada pelajaran geografi di kelas XI IPS 2 

SMA Negeri 1 Pardasuka Kabupaten Pringsewu? Bagaimana hasil pembelajaran geografi dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif learning pada pelajaran geografi di kelas XI IPS 2 

SMA Negeri 1 Pardasuka Kabupaten Pringsewu ? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: Menemukan model pembelajaran 

yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran geografi. Menemukan 

tingkat keberhasilan penggunaan cooperative learning dalam meningkatkan partisifasi dan 

kreativitasn belajar siswa dalam pembelajaran geografi. Menemukan tingkat keberhasilan penggunaan 

cooperative learning dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran geografi. 

Memberikan referensi bagi rekan guru yang lain mengenai pentingnya penggunaan cooperative 

learning dalam meningkatkan motivasi dan partisifasi serta kreativitas dan  prestasi hasil belajar.  

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas XI IPS2 SMA Negeri 1 Pardasuka Kabupaten Pringsewu dalam 

materi geografi semester 1. Siswa kelas terdiri dari laki-laki 12 orang dan perempuan 16 orang. 

Jumlah siswa secara keseluruhan adalah 28 orang. Dipilihnya kelas XI IPS2 sebagai tempat penelitian 

karena diasumsi bahwa bahwa kelas ini telah memiliki kemampuan dasar keterampilan kooperatif 

seperti mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan/menanggapi, menyampain pendapat/ide, 

mendengarkan secara aktif, berada dalam tugas dan sebagainya, dalam kegiatan belajar sebelumnya. 

Penelitian ini berlangsung selama 1 bulan, dimulai awal bulan September tahun 2020 dan berakhir 

pada akhir bulan september tahun 2020.  

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas (classroom based action research) 

dengan peningkatan pada unsur motivasi dan prestasi belajar prestasi belajar serta kreativitas siswa, 

untuk memungkinkan ditemukan dan diperolehnya efektivitas tindakan yang dilakukan. Konsep yang 

dipilih sebagai acuan peningkatan motivasi dan partisifasi belajar dalam mata pelajaran geografi 

adalah keberanian siswa untuk bertanya atau menjawab, sedangkan acuan peningkatan prestasi belajar 

dalam mata pelajaran geografi adalah hasil akhir nilai kognitif siswa yang harus mencapai ketuntasan. 
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Data penelitian dikumpulkan melalui observasi dan catatan lapangan. Observasi dilakukan untuk  

mengetahui, motivasi, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran geografi sesuai dengan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dirancang. Adapun  catatan lapangan dilakukan untuk 

menggali aspek-aspek lainnya yang diperlukan dalam penelitian tindakan kelas ini. 

 

Langkah-langkah Pengambilan Data 

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan dengan beberapa tahapan, antara lain 1). perencanaan, 2). 

tindakan, 3). observasi, dan 4). Refleksi/evaluasi yang disajikan dalam dua siklus.  

 

Pengolahan Data 

Data dikumpulkan, kemudian dipetakan dan dianalisis bersama mitra kolaborasi sejak penelitian 

tindakan dimulai. Selanjutnya data dikembangkan selama proses refleksi sampai proses penyusunan 

laporan. Teknis analisis data yang digunakan adalah model alur, yaitu reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1989) 

 

Prosedur Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan atas beberapa siklus, dimana setiap siklus merupakan 

rangkaian yang saling berkaitan. Dalam arti pelaksanaan tindakan siklus berikutnya merupakan 

kelanjutan dan perbaikan dari pelaksanaan tindakan siklus pertama dan seterusnya, adapun tahapan – 

tahapannya adalah sebagai berikut : 

 

1. Tahap Perencanaan. 

Tahap ini merupakan suatu tahap persiapan untuk melakukan suatu tindakan, pada tahap ini langkah - 

langkah yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut  Menelaah kurikulum materi pelajaran 

geografi untuk Siswa Kelas XI IPS2 SMA Negeri 1 Pardasuka Kabupaten Pringsewu. Melakukan 

konsultasi dengan sesame guru geografi serta pihak sekolah mengenai rencana teknis penelitian.  

Membuat skenario pembelajaran di kelas dalam hal ini pembuatan Silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) sesuai dengan materi yang akan diajarkan setiap pertemuan. Menentukan strategi 

pembelajaran sesuai dengan metode yang akan digunakanMembuat alat bantu atau media pengajaran 

bila diperlukan. Membuat lembar observasi untuk mengamati bagaimana kondisi belajar mengajar 

ketika pelaksanaan tindakan berlangsung. Membuat soal hasil belajar 

 

2.  Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap pelaksanaan tindakan yang akan dilakukan adalah scenario tindakan yang telah 

direncanakan yaitu: Sebelum masuk kelas terlebih dahulu melakukan pengamatan terhadap 

karakteristik siswa dan lingkungan sekolah dan Siswa Kelas XI IPS2 SMA Negeri 1 Pardasuka 

Kabupaten Pringsewu untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Memilih strategi 

pembelajaran yang telah ditentukan pada tahap perencanaan sebelumnya. Menyiapkan siswa. 

Pendidikan Agama Islam. Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa yang ada hubungannya 

dengan materi yang akan dibawakan. Melakukan pengajaran sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang telah disusun sebelumnya pada tahap perencanaan. Memberikan tes untuk 

mengetahui hasil belajar terkait materi yang telah diajarkan. 

 

3.  Tahap Observasi 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah mengamati setiap aktifitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi. 
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4.  Tahap Refleksi 

Pada tahap ini peneliti melakukan evaluasi tindakan yang telah dilakukan yang meliputi evaluasi 

proses, mutu, waktu, dan semua masalah atau hambatan yang mempengaruhi hasil belajar dari setiap 

jenis tindakan serta memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai dengan hasil evaluasi untuk digunakan 

pada siklus berikutnya. 

 

Instrumen Penelitian 

Untuk mendapatkan data penelitian yang valid dan dapat dipertangung-jawabkan, maka dalam dalam 

penelitian ini digunakan beberapa instrumen pembantu, yaitu lembar observasi, dan lembar hasil tes 

siswa. Instrumrn observasi siswa seperti pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel: Instrumen Observasi/Aktivitas Belajar Siswa 

No Kelompok 
Aktivitas Belajar Siswa 

Jml % 
A B C D 

1 I 
      

2 II 
      

3 III 
      

4 IV 
      

5 V 
      

6 VI 
      

7 VII 
      

  Rata-rata 
      

 

Keterangan. : 

A. Mendengarkan dan memperhatikan penjelasa guru 

B. Membuat catatan dari materi kelompok 

C. Aktif dalam bertanya 

D. Mengerjakan soal-soal yang telah diberikan oleh guru 

 

 

1. Menentukan skor rata-rata aktivitas belajar siswa dengan menggunakan rumus : 

 

   n 

  ∑ Xi 

  i-=1  

 X =                X 100 % 

    n 

 

 

X  =  Skor rata – rata aktivitas  

Xi =  Skor aktivitas tiap kelompok 

n  =  Jumlah item aktivitas siswa 
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2.  Mengklasifikasikan rata-rata aktivitas siswa dalam kategori sebagai berikut : 

1  =  Kurang 

2  =  Cukup 

3  =  Baik 

4  = Sangat Baik  

(Ramly, 2006) 

 

3.  Rata-rata kelas 

Untuk mengetahui nilai rata – rata kelas yang diperoleh siswa : 

Σx 

X   = 

n 

 

X : Nilai rata-rata kelas. 

Σx : Jumlah nilai siswa. 

n        : Jumlah siswa. 

 

4.  Ketuntasan Belajar Klasikal 

Σni 

P   =   X 100 % 

Σn 

 

P : Persentase ketuntasan klasikal 

Σni  :  Jumlah siswa tuntas secara individu 

Σn :  Jumlah siswa 

(Aqib, 2009: 40) 

 

Untuk mendapatkan data penelitian yang valid dan dapat dipertangungjawabkan, maka dalam dalam 

penelitian ini digunakan beberapa instrumen pembantu, yaitu lembar observasi, dan lembar hasil tes 

siswa. Instrumrn observasi siswa seperti pada table 2 dibawah ini : 

Tabel : Instrumen Hasil Belajar Siswa 

NO Nama Siswa 

SIKLUS I 

Nilai 
Keterangan 

T/BT 

1 ….. … … 

2 ….. … … 

 
Rata – rata 

  
  Nilai Min 

 
  

  Nilai Max 
 

  

 

 

Indikator Kinerja 

Kriteria keberhasilan tindakan kelas adalah dikatakan berhasil apabila nilai rata-rata aktivitas belajar 

siswa sebesar ≥ 3,00 dengan kategori (baik). Dan hasil belajar siswa dikatakan tuntas apabila nilai 

rata-rata siswa berjumlah 75 dan kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebesar ≥ 75. 
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Hasil dan Pembahasan 

Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

1.  Perencanaan 

Tindakan siklus kesatu dilaksanakan pada awal bulan Agustus selama 2 minggu atau 2 pertemuan. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan tindakan kesatu ini adalah penyusunan 

persiapan mengajar model pembelajaran cooperatif learning. Sebelum pelaksanaan tindakan atau 

siklus-siklus berlangsung maka berdasarkan temuan selama pembelajaran geografi terdapat 

kekurangan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, dan siswa menjadi pasif sehingga berpengaruh 

terhadap hasil belajar yang diharapkan. Hal ini terjadi karena pembelajaran yang dikembangkan 

cenderung satu satu arah yaitu berpusat pada guru ( teacher centered), sedangkan siswa hanya 

menjadi pendengar dan hanya mencatat apa yang telah disampaikan guru di depan kelas. Kondisi ini 

membuat siswa menjadi pasif dan motivasi untuk belajar sangat rendah, mereka terlihat mengantuk 

dan prestasi belajar yang diinginkanpun menjadi relatif rendah. 

 

Dalam kondisi demikian maka kami membuat kesepakatan untuk merubah model pembelajaran yaitu 

dengan cooperatif learning yang diharapkan dapat melibatkan siswa lebih banyak dalam 

pembelajaran. Tahap perencanaan dalam model pembelajaran kooperatif dilakukan dengan berembug 

untuk membuat persiapan mengajar yang mencakup masalah-masalah dan langkah-langkah 

pembelajaran yang akan dilaksanakan yang mencerminkan model pembelajaran cooperatif learning.  

 

Sebelum pelaksanaan pembelajaran, kami juga terlebih dahulu membentuk kelompok siswa 

berdasarkan heterogenitas, baik jenis kelamin, prestasi akademik dan tingkah laku serta keberanian 

siswa. Hasilnya dari 28 siswa terentuk 7 kelompok yang terdiri dari 4 orang. 

 

Rencana masalah yang akan diangkat dalam pembelajaran cooperatif learning  pada tindakan kesatu 

adalah masalah persebaran flora maupun fauna di permukaan bumi yang terkait dengan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai berikut: Menganalsis 

fenomena biosfer dan  antroposfer 

 

2. Pelaksanaan 

Tahap selanjutnya, kami mencoba menerapkan model cooperatif learning yang melibatkan siswa 

dalam pembelajaran. Sebelum guru menjelaskan materi pada hari itu, terlebih dahulu memberikan pre 

tes untuk melihat kemampuan awal siswa sebelum dilaksananan pembelajaran model cooperative 

learning. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh guru adalah menjelaskan materi secara umum dari 

biosfer, diantaranya tentang pengertian biosfer, bioma, habitat, biotope dan biosiklus. Dijelaskan pula 

tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persebaran flora di permukaan bumi. 

 

Setelah selesai kemudian meminta siswa untuk duduk sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan, 

untuk mendiskusikan Lembar Kerja yang akan diberikan guru pada tiap kelompok. Sebelum mereka 

berdiskusi guru memberikan penjelasan bahwa dengan belajar kelompok dan berdiskusi sesama teman 

belajar akan menjadi lebih mudah mengerti, bisa saling membantu, saling menghargai dan pekerjaan 

yang dianggap sulitpun akan mudah diselesaikan kalau dikerjakan secara bersama-sama. Setelah guru 

memberi penjelasan siswa tampak mulai bekerja menyelesaikan tugas yang telah diberikan. 

Sementara siswa sedang sibuk melaksanakan pekerjaan di kelompoknya, maka tindakan guru 

selanjutnya mengawasi jalannya diskusi dan sesekali memberikan arahan bekerja dalam kelompok. 

 

Diskusi berjalan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dan setelah itu guru menutup 

pembelajaran dengan meminta siswa masing-masing kelompok untuk maju ke depan 
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mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah semua kelompok maju, maka tahap akhir pembelajaran 

diakhiri dengan memberikan pos tes. 

 

3. Refleksi dan Revisi 

Hasil evaluasi sesuai dengan pengamatan peneliti selama pelaksanaan siklus pertama berlangsung, 

maka pada dasarnya guru sudah menerapkan langkah-langkah pengembangan bahan ajar dengan 

melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Namun belum seperti yang dikehendaki karena 

beberapa hal baik cara guru maupun prilaku siswa masih belum sesuai harapan. Hai ini terlihat dari 

hasil observasi bahwa ketika guru menjelaskan materi biosfer secara umum diawal pembelajaran 

kurang memberikan contoh-contoh kongkrit, sehingga kurang menimbulkan motivasi dan 

keingintahuan siswa terhadap hal yang dijelaskan. 

 

Selain itu hasil observasi juga menunjukkan bahwa pemantauan guru terhadap jalannya diskusi 

kelompok masih kurang. Dalam proses pembelajaran juga terlihat masih banyaknya dominasi guru 

sedangkan siswa masih kurang aktif. Saat diskusi berlangsung hanya siswa yang memiliki prestasi 

akademik tinggi yang lebih aktif berdiskusi, sedangkan yang lain masih ada yang bermain-main dan 

bercanda, yang hanya akan terhenti bila ditegur oleh guru. Aspek kerjasama juga belum terlihat 

maksimum. Siswa yang pintar kurang berusaha membimbing siswa yang kurang dan hanya 

bertanggung jawab pada pekerjaannya saja. Sedangkan di sisi lain mereka yang kurang secara 

akademik juga seperti kurang peduli dengan permasalahan yang seharusnya dipecahkan secara 

bersama. Selain itu dalam diskusi juga terlihat kurangnya rasa untuk menghargai orang lain, mereka 

yang pintar lebih mendominasi dan menyepelekan mereka yang secara akademik lebih rendah 

sehingga membuat mereka menjadi minder dan kurang percaya diri untuk berpendapat. Sementara itu 

penghargaan guru bagi siswa yang aktif dalam diskusi berupa pujian juga masih kurang, sehingga 

siswa yang secara akademik lebih rendah kurang termotivasi untuk ikut aktif dalam diskusi. 

Kreatifitas siswa pada siklus kesatu ini juga belum nampak, sementara gurupun kurang memberikan 

arahan pada siswanya untuk menciptakan alat peraga dalam pemebelajaran.  

 

Deskripsi Data dan Analisis Data 

Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai dilakukan observasi terhadap siswa, untuk mengetahui 

aktivitas belajar siswa terhadap metode yang akan dilakukan pada materi pelajaran geografi kelas XI 

IPS2. Aktivitas belajar siswa terlihat pada table 3 berikut ini : 

 

Tabel : Rekapitulasi Aktivitas Belajar Siswa pada Siklus I dan II  

Nilai Kelompok 

Siklus I Siklus II 

Jumlah 
Rata-

rata 

Rata-

rata 
Jumlah   

Rata-

rata 

1 I 12 3.00 

2,96 

13 3.25 

3,18 

2 II 11 2.75 12 3.00 

3 III 13 3.25 14 3.50 

4 IV 12 3.00 13 3.25 

5 V 11 2.75 12 3.00 

6 VI 11 2.75 12 3.00 

7 VII 13 3.25 13 3.25 
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Dari data tersebut di atas diketahui bahwa aktivitas belajar siswa terhadap metode pembelajaran 

model pembelajaran kooperatif pada pelajaran geografi pada siklys I masih belum baik. Hal ini 

terlihat bahwa nilai rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 2,96 dalam hal ini masih 

dalam kategori cukup, karena masih dibwah 3 (baik) yang telah ditentukan oleh sekolah. Pada siklus 

II aktivitas belajar geografi pada siswa dengan penerapan metode pembelajaran kooperatif nilai rata-

rata aktivitas belajar siswa mengalami kenaikan yaitu menjadi 3,18 hal ini dikatakan bahwa aktivias 

belajar geografi pada siswa dalam kategori baik, karena telah melebihi nilai yang telah ditentukan 

dalam indikator keberhasilan aktivitas belajar siswa karena aktivitas belajar siswa dikatakan baik, jika 

nilai rata-rata diperoleh sebesar 3,00 %.   

 

Setelah pelaksanaan pembelajaran pada siklus pertama dan kedua dilakukan terlihat bahwa ada 

perubahan yang cukup baik, karena ada perubahan nilai dari pre test sampai dengan siklus kedua, hal 

ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel : Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa   

No. Nama Siswa 
Nilai 

Pre Test  Siklus I Siklus II 

1 Responden 1 70 80 80 

2 Responden 2 65 75 75 

3 Responden 3 75 75 75 

4 Responden 4 75 75 75 

5 Responden 5 75 75 75 

6 Responden 6 75 75 75 

7 Responden 7 65 80 80 

8 Responden 8 75 75 75 

9 Responden 9 80 80 80 

10 Responden 10 75 75 75 

11 Responden 11 65 75 75 

12 Responden 12 75 80 80 

13 Responden 13 65 65 70 

14 Responden 14 75 75 75 

15 Responden 15 65 65 70 

16 Responden 16 65 65 70 

17 Responden 17 65 65 80 

18 Responden 18 75 75 75 

19 Responden 19 80 80 80 

20 Responden 20 75 75 80 

21 Responden 21 75 75 75 

22 Responden 22 75 75 80 

23 Responden 23 75 75 75 

24 Responden 24 75 75 80 

25 Responden 25 65 65 75 

26 Responden 26 60 65 70 

27 Responden 27 80 85 85 

28 Responden 28 75 80 80 
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  Jumlah 2,015 2,080 2,140 

  Nilai rata-rata 71.96 74.29 76.43 

  Ketuntasan belajar 17 22 24 

  Persentase 60.71 78.57 85.71 

 

Hasil belajar yang peroleh selama proses pembelajaran dilakukan, yaitu dari pre test, siklus pertama 

dan siklus kedua terlihat bahwa sebelum penelitian tindakan kelas dimulai telah dilakukan pre tes 

dengan hasil siswa bahwa nilai rata-rata sebesar 71,96 %, sedangkan setelah dilakukan tindakan kelas 

pada siklus I meningkat menjadi sebesar 74,29%, begitu pula pada tindakan kelas pada siklus II  nilai 

hasil belajar siswa meningkat kembali menjadi 76,43%. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian 

tindakan kelas dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif (cooperative learning) pada 

pelajaran geografi cukup baik dan telah tuntas, karena terdapat perubahan-perubahan yang cukup 

signifikan, yaitu nilai rata-rata perkelompok sebesar 76,43%, dan memenuhi standar yang telah 

ditentukan, yaitu sebesar 70%. Artinya hasil belajar siswa secara rata-rata terhadap materi 

pembelajaran geografi  

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diatas terhadap aktivitas belajar siswa pada siklus I menunjukan 

bahwa nilai rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 2,96 dengan kategori cukup, 

sedangkan pada siklus II rata-rata aktivitas belajar siswa mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 

3,18 dengan kategori baik. Dengan demikian aktivitas belajar siswa sudah dikatan berhasil karena 

dikatakan berhasil/baik jika nilai rata-rata diperoleh lebih besar  3,00%. 

 

Sedangkan hasil analisis deskriptif terhadap hasil belajar siswa pada siklus I menunjukan bahwa nilai 

rata-rata hasil belajar siswa pada pra test sebesar 71,96 %, sedangkan setelah dilakukan tindakan kelas 

pada siklus I meningkat menjadi sebesar 74,29%, begitu pula pada tindakan kelas pada siklus II nilai 

hasil belajar siswa meningkat kembali menjadi 76,43%. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian 

tindakan kelas dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif (cooperative learning) pada 

pelajaran geografi cukup baik dan telah tuntas, karena terdapat perubahan-perubahan yang cukup 

signifikan, yaitu nilai rata-rata sebesar 76,43%, dan memenuhi standar yang telah ditentukan, yaitu 

sebesar 75%.  

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Dari hasil dan pembahasan penelitian seperti yang telah diungkapkan di muka secara umum dapat 

disimpulkan bahwa melalui penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam penelitian ini berhasil 

mencapai tujuan penelitian yaitu dapat meningkatkan aktivitas dan partisipasi siswa dalam belajar 

geografi, terlihat bahwa nilai aktivitas secara rata-rata melebihi standar yang telah ditentukan, yaitu 

3,18 %. Sedangkan hasil belejar siswa pun dikatkan telah tuntas, karena nilai belajar siswa secara 

rata-rata juga melebihi standar yang telah ditentukan, yaitu sebesar 76,43%. Hal ini menunjukkan 

bahwa proses pembelajaran siswa dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif (cooperative 

learning) pada pelajaran Geografi telah tuntas. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil dari kesimpulan penelitian maka kami peneliti dapat menyarankan hal-hal sebagai 

berikut: Peningkatan motivasi dan partsifasi serta prestasi dan kreatifitas belajar, dengan 

menggunakan model cooperative learning, hanya merupakan salah satu model pembelajaran saja, 
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oleh sebab itu perlu dikembangkan model-model lainnya yang sesuai dengan karakteristik bidang 

studi. Penggunaan sumber belajar dalam penelitian ini, belum dilakukan secara optimal, karena 

keterbatasan sumber-sumber belajar berupa buku-buku di sekolah. Pembelajaran dengan 

memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar seperti praktek lapangan ke pegunungan 

untuk membuktikan adanya pengaruh ketinggian tempat terhadap karakteristik flora yang ada. 
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APPLICATION OF THE POWER OF TWO METHOD IN IMPROVING 

LEARNING OUTCOMES IN SOCIAL PROBLEMS IN COMMUNITY 

 

PENERAPAN METODE THE POWER OF TWO DALAM 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PADA MATERI 

PERMASALAHAN  SOSIAL DALAM MASYARAKAT 
 

Teguh Sungkowo, S.Sos., M.M 

SMA Negeri 1 Bangunrejo Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

Learning methods must have considerations, subject matter, level of cognitive development of students, and 

facilities or facilities available so that the learning objectives that have been set can be achieved. The Power Of 

Two method aims to provide opportunities for students to learn more actively to improve social science learning 

outcomes (IPS), especially on the subject of Social Problems in Society. From the results of the evaluation phase 

carried out by the researcher in cycle II above, it can be concluded that there has been an increase student 

learning outcomes when viewed from the average value obtained in the first cycle of 70 then made 

improvements in the second cycle to 80. Meanwhile, from the classical completeness of students in the first 

cycle of 70% then after doing various kinds of improvements in the second cycle of 80%. So in conclusion, 

from the results of the research conducted in 2 cycles, there was an increase in student learning outcomes from 

cycle I to cycle II. We can see an increase in both learning activities and student learning outcomes in Sociology 

class XI B by applying The Power Of Two method. 

Key Word: The Power Of Two Method, Improving Learning Outcomes. 

 

ABSTRAK 

Metode pembelajaran harus memiliki pertimbangan-pertimbangan,materi pelajaran, tingkat perkembangan 

kongnitif siswa,dan sarana atau fasilitas yang tersedia sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat 

tercapai. Metode The Power Of Two bertujuan untuk memberikan kesempatan siswa untuk belajar lebih aktif 

untuk meningkatkan hasil belajar ilmu pengetahuan sosial (IPS) khususnya pada pokok Permasalahan Sosial 

dalam Masyarakat.Dari hasil tahap evaluasi yang dilakukan peneliti disiklus II di atas,dapat disimpulkan bahwa 

terjadi sebuah peningkatan hasil belajar siswa jika dilihat dari nilai rata-rata yang diperoleh pada siklus I sebesar 

70 kemudian dilakukan perbaikan di siklus II menjadi 80. Sedangkan dari Ketuntasan klasikal siswa pada siklus 

I sebesar 70% kemudian setelah dilakukan berbagai macam perbaikan di siklus II sebesar 80%. Jadi 

kesimpulanya dari hasil penelitian yang dilakukan sebanyak 2 siklus ini terdapat peningkatan hasil belajar siswa 

dari siklus I ke siklus II peningkatan dapat kiata lihat,baik dari aktivitas belajar dan hasil belajar siswa pada 

mata Sosiologi kelas XI B dengan menerapkan metode The Power Of Two.  

Kata Kunci :Metode The Power Of Two, Meninkatkan Hasil Belajar. 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya 

SMAN   usia. Pendidikan dapat dikatakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk 

mengubah tingkah laku SMAN usia,baik secara individu maupun kelompokuntuk serta 

mendewasakan SMAN   usia melalui upaya pembelajaran dan latihan.Pendidikan sangat penting bagi 

perkembangan SMAN   usia. “Pendidikan yang baik dapat menjadikan SMAN   usia menjadi pribadi 

yang jauh lehih baik lagi,serta mampu mengubah kehidupan suatu berbangsa menjadi lebih baik”.3 
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Pada dasarnya pendidikan memiliki peranan yang sangat penting, karena dengan adanya pendidikan 

SMAN   usia mampu mengembangkan potensi yang dimiliki serta meningkatkan kualitas sumber 

daya SMAN   usia (SDM) sehingga dapat menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Dengan demikian maka sekolah harus meningkatkan mutu lulusan pendidikan. 

 

Mutu lulusan pendidikan sangat erat kaitannya dengan proses pelaksanaan pembelajaran yang 

dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kurikulum, tenaga pendidik, proses pembelajaran, metode 

pembelajaran, media yang digunakan, sarana prasarana, SMAN   ajemen sekolah, lingkungan sekolah 

dan lapangan latihan kerja siswa, serta beberapa faktor yang mempengaruhi lainnya. 

 

Suryo Subroto dalam Sri Umiyati menyatakan bahwa, model pembelajaran yang digunakan oleh guru 

dapat menentukan keberhasilan belajar siswa karena model adalah cara yang dalam fungsinya 

merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi model pembelajaran sangat erat kaitannya 

dengan meningkatnya prestasi belajar siswa. 

 

Fungsi model pembelajaran yang dapat mendorong tumbuhnya rasa senang siswa terhadap pelajaran, 

menumbuhkan dan meninkatkan motivasai dalam megerakan tugas, memberikan kemudahan bagi 

siswa untuk memahami pelajaran sehingga memunkinkan siswa mencapai hasil belajar yang lebih 

baik.Model pembelajaran merupakan landasan peraktik pembelajaran sebagai hasil penurunan teori 

Psikologi pendidikan dan teori belajar yang dirancang berdasarkan analisis terhadap inplementasi 

kurikulum dan implikasinya pada tingkat oprasionalnya di kelas                                                                                                                                

 

Tidak semua metode pembelajaran cocok untuk diterapkan pada proses belajar mengajar dikelas. 

Dalam mengajarkan suatu pokok (materi) tentu harus dipilih model atau metode pembelajaran yang 

paling sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam memilih suatu model atau metode 

pembelajaran harus memiliki pertimbangan-pertimbangan,materi pelajaran, tingkat perkembangan 

kongnitif siswa,dan sarana atau fasilitas yang tersedia sehingga tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan dapat tercapai.6Oleh karena itu sangatlah penting bagi guru untuk memiliki kemapuan atau 

sekil dalam memilih model pembelajaran yang sangat tepat sesuai dengan kebutuhan yang dapat 

berdanpak pada hasil belajar siswa. 

 

Hasil belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, 

angka, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak 

dalam priode tertentu 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal dengan Teguh Sungkowo, S.Sos,. M.M. selaku guru 

mata pelajaran IPS kelas XI di SMAN  1 Bangunrejo   pada tanggal 23 februari  2022 , diketahui 

bahwa guru sudah mencoba berbagai macam metode pendekatan pembelajaran namun guru masih 

belum merasa bahwa pembelajaran efektif dilihat dari hasil belajar peserta didiknya sendiri, terutama 

yang berada di kelas XI IPS 2  masih belum dikatakan berhasil karena hasil belajar peserta didik yang 

sangat rendah dan belum mencapai standar nilai atau KKM yang ditetapkan. Adapun KKM untuk 

mata pelajaran IPS adalah 70. Hal ini disebabkan karena kebanyakan siswa hanya menerima materi 

saja dan belum berani untuk menyampaikan pendapatnya sendiri. 

 

Salah satu alaternatif yang diajukan peneliti dalam mengatasi masalah belajar siswa IPS kelas XI 

SMAN 1 Bangunrejo yaitu dengan menerapkan Metode Power Of Two untuk memberikan 

kesempatan siswa untuk belajar lebih aktifuntuk meningkatkan hasil belajar ilmu pengetahuan sosial 

(IPS) khususnya pada pokok Permasalahan Sosial dalam Masyarakat.  
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Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana penerapan metode The Power Of Two dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI 

IPS2  pada Pelajaran  IPS Sosiologi di SMAN  1 Bangunrejo  2022 /2023 ? 

 

Kajian Pustaka 

The Power Of Two adalah kekuatan dua kepala,dimana hanya dua anak atau lebihyang tertukar 

pikiran bagaimana memecahkan masalah yang diajukan. Aktivitas pembelajaran yang digunakan 

untuk mendorang pembelajaran konferatif dan memperkuat arti penting serta bermanfaat dua sinergi 

dua orang. Strategi ini mempunyai perinsip bahwa berpikir berdua jauh lebih baik dari pada berpikir 

sendiri. The Power Of Two artinya menggabungkan kekutan dua orang,menggabungkan kekutan dua 

orang dalam hal ini adalah membentuk kelompok kecil, masing-masing kelompok terdiri dari dua. 

Kegiatan ini dilakukan agar muncul sinergi tiu, yaitu dua oarang atau lebih itu lebih baik. 

 

Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal, yaitu dengan membentuk kelompok kecil 

yang terdiri atas dua orang. Jadi, dalam pembelajaran dengan strategiini guru membentuk siswa 

menjadi kelompok yang tediri dari dua orang agar mendapatkan hasil yang lebih baik. 

 

Model pembelajaran aktif dengan metode The Power of Two adalah pembelajaran kekuatan dua 

kepala yang digunakan untuk meningkatkan pembelajaran yang kooperatif dan untuk menegaskan 

pentingnya serta manfaat sinergi, karena dua kepala jauh lebih baik dari pada satu kepala. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil aktivitas siswa didapatkan dari hasil pengamatan yang dikerjakan oleh peneliti atau observer 

kepada perilaku guru pada saat proses belajar mengajar berlangsung dengan mengisi lembar observasi 

aktivitas siswa untuk mengetahui proses belajar mengajar yang telah dilakaukan dengan tujuan untuk 

merekam skenario proses belajar mengajar secara langsung.  

 

Hasil penelitian Tindakan kelas yang telah dilakukan dengan mengimplementasikan metode The 

Power Of Two pada mata pelajaran Sosiologi kelas XI IPS 2 SMAN 1 Bangunrejo. Penelitian 

dilakukan sebanyak II siklus. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran Sosiologi melalui penerapan metode the power of two. Hasil belajardapat dikatakan 

berhasil apabila telah mencapai tujuan pendidikan di mana tujuan pendidikan berdasarkan hasil 

belajar peserta didik secara umum. Dengan menerapkan metode tersebut dalam pembelajaran 

Sosiologi siswa akan lebih aktifdan dapat lebih memahami materi secara mendalam. Penelitian ini 

dilakukan sebanyak dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Sebelum melakukan tindakan, peneliti 

melakukan pre test untuk Untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki siswa mengenai bahan 

ajaran yang akan dijadikan topik dalam proses pembelajaran. Dan dari analisa hasil pre test memang 

diperlukan tindakan untuk meningkatkan hasil belajar mereka dalam mata pelajaran Sosiologi dan 

fokus penelitian ini pada materi. 

 

Permasalahan Sosial dalam Masyarakat. Secara garis besar, dalam kegiatan penelitian ini dibagi 

menjadi beberapa bagaian diantaranya kegiatan utama, yaitu kegiatan awal, inti, dan akhir. Dalam 

kegiatan awal. Langkah-langkah Penerapan Metode The Power Of Two Pada Mata pelajaran 

Sosiologi dan fokus penelitian ini pada materi Permasalahan Sosial dalam Masyarakat kelas  XI IPS 2 

SMAN 1  Bangunrejo. Penerapan Metode The Power Of Two Pada materi Permasalahan Sosial dalam 

Masyarakat kelas XI IPS 2 SMAN 1 Bangunrejo terdiri dari 2 siklus. 
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Penerapan metode the power of two pada siklus I dan siklus II sesuai tahap-tahap tersebut dan telah 

dilaksanakan dengan baik, sertamemberikan perbaikan yang positif dalam diri siswa. hal ini dapat 

dibuktikan yang didasarkan temuan penelitian dengan penerapan yang telah dilakukan. Siswa tersebut 

mengalami peningkatan dalam memahami materi yang diajarkan dan juga dapat meningkatkan 

keaktifan, kreatifitas,dan perhatian siswa dalam belajar, Kegiatan belajar mengajar berlangsung 

dengan menerapkan metode The Power Of Two . 

 

Guru menyadari kekurangan-kekurangan yang dilakukan pada saat mengajar tersebut sebagaihal 

wajar karena itu mengacu kepada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar seperti faktor intern 

dan ekstern belajar siswa, untuk itu dari acuan-acuan tersebut guru ikut memberikan solusi-solusi 

untuk menutupi kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan pada pertemuan selanjutnya 

sehingga tercipta kelas yang kondusif dan menyenangkan serta dapat lebih meningkatkan hasil belajar 

 

Untuk menutupi kekurangan-kekurangan pada saat proses pembelajaran sebelumnya guru terlebih 

dahulu menjabarkan apa saja kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada saat proses belajar mengajar 

yang nantinya akan diperbaiki pada pertemuan selanjutnya, dan berikut beberapa kekurangan-

kekurangan yang menjadi kendala-kendala pada saat pelaksanaan proses belajar mengajar 

berlangsung. Sebelum memulai pembelajaran guru hendaknya memperingati siswa untuk masuk tepat 

waktu ke kelas. Pendidik meminta peserta didik untuk merenung dan menjawab pertanyaan sendiri-

sendiri. Pendidik meminta perserta didik berpasang-pasangan dan saling bertukar jawaban satu sama 

lain. Pendidik meminta peserta untuk mendiskusikan hasil searingnya.  

 

Dalam hal memberikan penjelasan guru sebaiknya lebih singkat dan jelas sehingga waktu dapat 

dimanfaatkan untuk menjelaskan  kembali jika ada siswa yang bertanya. Adapun hasil evaluasi 

tersebut yang diperoleh dari proses pembelajaran siklus I yakni: nilai rata-rata 70 dengan nilai 

terendah 70 dan nilai tertinggi 85 sedangkan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 12 siswa jika ini 

dipresentasikan menjadi 70%. Jadi, ketuntasan belajar siswa pada siklus I belum tercapai sesuai 

dengan kurikulum ketuntasan klasikal yang telah dipersiapkan. 

 

Hal ini terjadi karena kurang kesiapan siswa dalam hal menerima pelajaran yang menyebabkan siswa 

menjadi tidak berkonsentrasi dalam belaja menjadi pasif, tidak tercapainya komunikasi yang baik 

antara guru dan murid dan guru, siswa tidak mempunyai keberanian untuk bertanya jika ada yang 

belum jelas, mengemukakan pendapat berbicara yang jelas pada saat presentasi kurangnya minat 

siswa dalam hal melakukan presentasi karena masih belum terbiasa bebicara di depan kelas dan masih 

malu sehinggan tidak berani menyimpulkan. 

 

Dari hasil tersebut menunjukkan nilai standar ketuntasan individu maupun ketuntasan klasikal mereka 

masih belum tercapai sehingga peneliti dan guru melanjutkan pembelajaran ke siklus II untuk 

menemukan titik terang atau melakukan perbaikan-perbaikan dan menutupi kekurangan pada siklus I. 

 

Proses belajar mengajar yang dilakukan pada siklus ke II bertujuan untuk memperbaiki kekurangan-

kekurangan yang terjadi pada siklus I. Seperti pada siklus I ,sebelum masuk pada kegiatan inti terlebih 

dahulu peneliti bersama guru telah menyusun perangkat pembelajaran seperti RPP, skenario 

pembelajaran,lembar observasi,alat evaluasi dan perangkat lainya yang mendukung penelitian. 

 

Pembelajaran dimulai dengan penyampaian materi yang akan digunakan untuk membuat The Power 

Of Two, penyampaian materi yang akan dikembangkan, pemberian apersepsi oleh guru. Adapun 

kegiatan- kegiatan yang dilakukan untuk menutupi kekurangan pada siklus I yakni sebagai berikut: 
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Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Pendidik memberikan satu atau lebih pertanyaan kepada 

peserta didik yang membutuhkan refleksi (perenungan) dalam menentuk- an jawaban pokok dan juga 

membimbimng siswa membuat The Power Of Two. Pendidik meminta peserta didik untuk merenung 

dan menjawab pertanyaan sendiri-sendiri.. Pendidik meminta perserta didik berpasang-pasangan dan 

saling bertukar jawaban satu sama lain. 

 

Guru memperbaiki RPP dalam hal pembagian kelompok yang pada siklus I masing-masing kelompok 

diberikan materi yang berbeda berdasarkan kelompok mereka. Pada siklus II semua kelompok 

disamakan materinya ini bertujuan untuk semua siswa agar lebih menguasai semua materi yang ada di 

LKS. Pada pertemuan IV siklus II sama seperti pada siklus I, diakhir pertemuan yang dimana siklus II 

dilakukan sebanyak dua kali pertemuan diakhir pertemuan guru memberikan evaluasi untuk 

mengetahui sampai mana keberhasilan mengajar yang telah dilakukan, dengan menganalisis hasil 

evaluasi pada siklusII. Sehingga guru dapat mengetahui bahwa hasil evaluasi peserta didik. Dengan 

demikian hal ini terbukti dari berbagai macam peningkatan yang ditunjukkan oleh siswa baik dari 

ketuntasan individu maupun ketuntasan klasikal dari hasil evaluasi diperoleh siswa pada siklus II. 

 

Berdasarkan data pada hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru pada siklus II mengindikasikan 

peningkatan hasil belajar siswa yakni: dari 15 orang siswa yang mengikuti tes sebanyak 15 orang 

siswa yang tuntas sedangkan yang tidak tuntas 1 orang siswa, nilai tertinggi 85 dan nilai terendah 70 

jika dipresentasikan secara klasikal menjadi 86% yang berarti bahwa telah memenuhi ketuntasan 

secara klasikal. 

 

Pembelajaran pada siklus II pada proses pelaksanaanya terlaksana lebih baik dibandingkan dengan 

siklus sebelumnya, hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada siklus II menunjukkan kegiatan 

belajar mengajar sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan Karena dari segi peningkatan hasil 

belajar sudah mencapai ketuntasan secara klasikal maupun individu, dari segi aktivitas belajar siswa 

juga telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka penelitian ini dihentikan karena dengan 

alasan dari segala hasil yang diperoleh selama penelitian cukup memberikan informasi atau data untuk 

peneliti mengambil kesimpulan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang diatas, bahwa penerapan atau implementasian metode the power of 

two dapat meningkatkan hasil belajar. Karena secara tidak langsung mengajar dengan cara atau 

metode ini dapat memusatkan pikiran siswa dalam belajar dan lebih menyenangkan sehingga 

memudahkan siswa dalam mengingat pelajaran karena metode ini membantu menghidupkan peran 

siswa dan membantu siswa dalam berimajinasi sehingga pada saat guru melakukan evaluasi siswa 

bisa mengingat sebuah data yang besar yang telah dirangkum menjadi sebuah data kecil secara kreatif 

mungkin sesuai imajinasi siswa, siswa juga lebih menguasai materi dengan didukung metode yang 

menyenangkan. 

 

Dengan demikian penerapan metode The Power Of Two secara efektif akan mempermudah siswa 

dalam hal mengingat pelajaran dan akan lebih menarik minat siswa sehingga akan menciptakan proses 

belajar mengajar yang kondusif yang pada akhirnya mampu meningkatkan hasil belajar jika 

dibandingkan pembelajaran yang tidak mnggunakan The Power Of Two sebelumnya. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan meningkatnya presentase ketuntasan belajar siswa dari 73% menjadi 86% ini 

merupakan salah satu bahwa dengan penerapan metode The Power Of Two dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Sosiologi kelas XI IPS 2 SMAN 1   Bangunrejo Tahun Ajaran  

2022-2023 
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Penutup 

Kesimpulan 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Penerapan Metode The Power Of Two Dapat 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas XI IPS 3 SMAN 1  Banguinrejo Tahun  Ajaran 2022/2023. 

Hal ini ditunjukan oleh hasil evaluasi siklus I ke siklus II. Pada siklus I dari 15 0rang siswa perolehan 

nilai tertinggi dari siswa 85 dan nilai terendah 70, jumlah siswa yang tuntas sebanyak 12 siswa 

sedangkan yang tidak tuntas sebanyak 3 orang jika dipresentase menjadi 70%. Jadi siswa belum 

mencapai ketuntasan klasikalnya karena IPSsih dibawah 73%. Namun pada siklus II terjadi berbagai 

peningkatan nilai rata-rata pada siklus I sebanyak 70 sedangkan pada siklus II menjadi 85, nilai 

tertinggi pada siklus I adalah 80 sedangkan pada siklus II 85, jumlah siswa yang tuntas pada siklus 1 

sebanyak 12 siswa sedangkan pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 14 siswa, Selanjutnya 

dalam hal ketuntasan klasikal pada siklus I sebanyak 73% sedangkan pada siklus II menjadi 86%. 

 

Saran 

Pembelajaran merupakan inti dari setiap pendidikan, Maka sudah tentu pembelajaran tersebut dapat 

dilaksanakan dengn bebar dan tepat tujuan. Demi tercapainya tujuan tersebut membutuhkan adanya 

metode yang dapat keativitas peserta didik. Berdasarkan hal ini peneliti mempunyai harapan sebagai 

berikut: Guru, seorang guru tentunya dalam pembelajaran lebih memperluas pengetahuaan untuk 

meninkatkan profisionalisme seorang guru. Dalam pembelajaran tentunya harus lebih mampu 

miningkatkan atau mampu menggunakan metode-metode yang aktif dan aflikatif disetiap 

perkembangan metode. Metode The Power Of Two dapat diterapkan.  
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IMPROVING BIOLOGY LEARNING OUTCOMES AND ACTIVITIES 

WITH THE USE OF LEARNING METHODS 

IMAGE MEDIA 

 

MENINGKATKAN HASIL DAN AKTIVITAS BELAJAR BIOLOGI 

DENGAN PENGGUNAAN METODE PEMBELAJARAN  

MEDIA GAMBAR 
 

Chasanah Wahyuningsih, S.Si. 

SMAN 1 Adiluwih Kabuaten Pringsewu Provinsi Lampung 

 

ABSTRACT 

The aim of the study was to determine the increase in results and learning activities in biology by applying the 

media image learning method to students in class X MIPA 1 SMA Negeri 1 Adiluwih, Pringsewu Regency. The 

method of classroom action researchers is to plan actions based on the results of observations and reflections 

that have been carried out through the preparation of learning-based learning tools using images as media 

images related to learning materials, test questions, observation sheets and learning plans as well as other 

supporting learning tools. The strategy of using images as learning media consists of 3 main stages, namely: 

initial activities, core activities, and final activities. This research can be completed in 2 cycles, in one cycle two 

meetings and 2 final tests are carried out. The results of classroom action research showed that there was an 

increase in biology learning activities and biology learning outcomes using the media image method. It can be 

shown that before carrying out the class action the average biology learning outcomes were 69.62, and students 

who reached the KKM were only 14 students out of 26 or 53.85%. In cycle I, the average biology learning 

outcomes was 73.08, and the learning completeness of students who achieved the KKM increased to 17 out of 

26 students or 65.38. In cycle II, the average value of biology learning outcomes increased to 77.31 and the 

biology learning mastery that reached the KKM increased to 21 students out of 26 students or 80.77%. While 

the biology learning activities in the first cycle showed that the average value of student learning activities was 

63.46%, in the second cycle the average student learning activity value increased to 78.85%. 

Key Word: Result, Activity, Image Media 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian untuk mengetahui peningkatan hasil dan aktivitas belajar biologi dengan menerapkan metode 

pembelajaran media gambar pada siswa kelas X MIPA 1 SMA Negeri 1 Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 

Metode peneliti tindakan kelas dengan merencanakan tindakan berdasarkan hasil observasi dan refleksi yang 

telah dilakukan melalui penyusunan perangkat pembelajaran berbasis pembelajaran dengan menggunakan 

gambar sebagai media gambar yang berhubungan dengan materi pembelajaran, soal-soal tes, lembar observasi 

dan rencana pembelajaran serta perangkat pembelajaran pendukung lainnya. Strategi dengan menggunakan 

gambar sebagai media pembelajaran terdiri dari 3 tahap utama yaitu: kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan 

akhir. Penelitian ini dapat diselesaikan dalam 2 siklus, dalam satu siklus dilakukan dua kali pertemua dan 2 kali 

tes akhir. Hasil penelitian tindakan kelas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas belajar biologi dan 

hasil belajar biologi dengan menggunakan metode media gambar. Hal ini dapat ditunjukkan hasil belajar biologi 

secara rata-rata sebesar 69,62, dan siswa yang mencapai KKM baru 14 orang siswa dari 26 orang atau sebesar 

53,85%.  Pada siklus I hasil belajar biologi secara rata-rata sebesar 73.08, dan ketuntasan belajar siswa yang 

mencapai KKM mningkat menjadi 17 orang dari 26 orang atau sebesar 65,38. Pada siklus II nilai hasil belajar 

biologi secara rata-rata meningkat 77,31 dan ketuntasan belajar biologi mencapai KKM naik menjadi 21 orang 

siswa dari 26 orang siswa atau sebesar 80,77%. Siklus I menunjukkan nilai aktivitas belajar siswa rata-rata 

sebesar 63,46%, pada siklus II nilai aktivitas belajar siswa secara rata-rata meningkat menjadi sebesar 78,85%. 

Kata Kunci: Hasil, Aktivitas, Media Gambar 
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Latar Belakang Masalah 

Pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Adiluwih Kabupaten Pringsewu merupakan satu dari pelajaran 

peminatan untuk jurusan MIPA untuk semua kelas, dengan adanya jurusan peminatan bagi siswa 

yang mengambil jurusan MIPA, maka siswa dituntut memiliki hasil belajar yang tinggi agar mampu 

bersaing untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. 

 

Mata pelajaran biologi dalam Kurikulum 2013 memuat tentang kompetensi inti dan kompetensi 

dasar yang harus dicapai oleh siswa. Untuk materi ekosistem, kompetensi inti yang harus dicapai 

siswa adalah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusian, kebangsaan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta prosedural pada bidang kajian yang spesifik, sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. Kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah menerapkan pemahaman tentang 

virus berkaitan dengan ciri, replikasi dan peran virus dalam aspek kesehatan masyarakat. Untuk 

mencapai kompetensi tersebut, guru diharapkan untuk mengembangkan strategi mengajar mereka. 

Sehingga siswa mengerti dan memahami materi dengan cepat. Guru biologi seharusnya menciptakan 

kondisi belajar yang aktif untuk membantu siswa dalam belajar di kelas, khususnya mempelajari 

materi tentang ekosistem. 

 

Dengan menggunakan Kurikulum 2013 guru biologi selaku peneliti tindakan kelas selama 

pelaksanaan proses belajar mengajar pada kelas X MIPA1 cenderung masih bersifat konvensional, 

guru memberi penjelasan dan siswa mencatat disertai tanya jawab seperlunya kemudian dilanjutkan 

dengan latihan soal atau tugas. 

 

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan di kelas X MIPA1, penggunaan metode konvensial ini 

dapat menghambat daya kritis siswa karena segala informasi yang disampaikan guru biasanya 

diterima secara mentah tanpa dibedakan apakah informasi itu salah atau benar. Dengan demikian, 

sulit bagi siswa untuk mengembangkan krativitas yang dimilikinya secara optimal. Proses 

pembelajaran demikian membuat siswa kurang berminat dalam belajar biologi. Situasi dan kondisi 

pembelajaran tersebut berpengaruh pada tingkat pencapaian hasil belajar siswa. 

 

Berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan oleh penulis kepada siswa sebanyak 10 soal terdapat 

siswa yang hanya mendapatkan nilai di bawah 75, sehingga mereka tidak mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM); di atas 75. Hanya 15% siswa yang mampu menjawab pertanyaan. 

Mereka kesulitan dalam menjawab pertanyaan karena mereka tidak perhatian penuh ketika proses 

belajar di kelas. 

 

Faktor yang lain mengapa siswa tidak dapat memahami materi tentang vrrus dengan efektif dan 

efisien adalah karena model pembelajaran yang digunakan. Model pembelajaran yang digunakan 

mungkin tidak menarik dan tidak dimengerti siswa. Oleh karena itu, penulis mempertimbangkan 

model pembelajaran yang cocok dan menyenangkan, terutama untuk materi viru. Untuk mengatasi 

hal di atas, maka penulis mempertimbangkan strategi pembelajaran yang cocok dan menyenangkan, 

terutama untuk materi virus. Salah satu strategi pembelajaran yang akan digunakan oleh penulis 

adalah menggunakan strategi penggunaan media gambar pada pembelajaran biologi untuk pokok 

bahasan virus. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul 

“Meningkatkan Hasil Belajar Bologi Dengan Penggunaan Medode Pembelajaran Media Gambar  

Pada Siswa X MIPA 1 SMAN 1 Adiluwih Kabupaten Pringsewu Tahun Pelajaran 2019/2020”. 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Apakah 

dengan menerapkan metode pembelajaran dengan menggunakan media gambar dapat meningkatkan 

hasil belajar  biologi pada siswa kelas X MIPA 1 SMA Negeri 1 Adiluwih Kabupaten Pringsewu ? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar biologi dengan menerapkan metode pembelajaran dengan menggunakan 

media gambar pada siswa kelas X MIPA 1 SMA Negeri 1 Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut 

Kundanar (2011), PTK adalah suatu penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru sekaligus peneliti 

di kelasnya dengan merancang, melaksanakan tindakan, dan merefleksikannya dengan tujuan 

memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran. 

 

Sesuai dengan pernyataan Kundanar (2011), dalam PTK ada tiga unsur atau konsep yaitu: Penelitian, 

yaitu aktivitas mencermati suatu objek tertentu melalui metodologi ilmiah dengan mengumpulkan 

data-data dan dianalisis untuk menyelesaikan suatu masalah. Treament/Tindakan, yaitu suatu 

aktivitas yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu yang berbentuk siklus-siklus kegiatan 

dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu proses pembelajaran. Kelas, yaitu 

sekelompok siswa yang dalam waktu sama menerima pelajaran yang sama dari seorang guru. Ada 

empat tahap yang dilalui dalam pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) pada setiap siklusnya 

yaitu: perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi.  

 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X MIPA 1 SMAN 1 Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 

Dalam hal ini terdapat jumlah siswa sebanyak 26 siswa. 

 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Adiluwih Kabuaten Pringsewu yang berada di Alamat Jalan 

Parahyangan Desa Srikaton, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, yaitu di kelas X MIPA 1. 

Waktu penelitiannya dilakukan pada adalah awal bulan Maret sampai dengan akhir Maret 2020. 

 

Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat pengukur parameter. Dalam penelitian ini, ada dua instrumen 

penelitian, yaitu: Test hasil belajar untuk mengukur daya serap siswa dan ketuntasan belajar siswa). 

Dalam hal ini instrumen yang digunakan adalah berupa ulangan harian pada akhir setiap siklus. 

Lembar observasi aktivitas siswa berupa mengetahui materi, membuat pertanyaan, mempelajari 

materi, mendiskusikan materi, dan mengerjakan latihan. Sedangkan lembar observasi aktivitas guru 

yang diamati meliputi pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari: 
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Tes 

Tes ini digunakan untuk mendapatkan data tentang hasil belajar siswa melalui pelaksanaan post test. 

Post test dilaksanakan pada setiap akhir siklus I dan akhir siklus II, yaitu setelah pertemuan pertama 

dan pertemuan kedua. 

 

Observasi/Pengamatan 

Observasi atau pengamatan dalam penelitian ini ditujukan untuk mengamati aktivitas guru dan siswa 

dalam pelaksanaan tindakan yaitu penggunaan strategi penggunaan media gambar dalam Proses 

Belajar Mengajar (PBM). Observasi atau pengamatan terutama ditujukan untuk memantau proses 

dan dampak perbaikan yang direncanakan. Oleh sebab itu, perlu diadakannya pengamatan atau 

observasi untuk mengetahui bagaimana implementasi strategi penggunaan media gambar serta 

partisipasi dan aktivitas guru dalam proses pembelajaran. 

 

Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif 

adalah data yang diperoleh dari hasil tes terhadap siswa tersebut. Data kualitatif adalah data yang 

diperoleh dari observasi guru dan siswa. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan data 

kuantitatif dan data kualitatif sebagai berikut: 

 

Data Kuantitatif 

Untuk mendapatkan hasil nilai dari jawaban siswa, penulis menggunakan data kuantitatif. Data 

kuantitatif diperoleh dari nilai tes siswa tersebut. Rumus untuk menganalisa hasil tes tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 

a.  Menentukan skor rata-rata aktivitas belajar siswa dengan menggunakan rumus: 

    

   Xi 

 X =                X 100 % 

    n 

 

X   =  Skor rata – rata aktivitas  

Xi =  Skor aktivitas siswa 

n   =  Jumlah item aktivitas siswa 

(Suparno, 2008 80) 

 

 

b.  Menentukan nilai siswa 

Nilai siswa ditentikan berdasarkan skor yang diperoleh siswa pada tes yang telah dilakukan, yaitu 

dengan menggunakan rumus: 

        Skor perolehan siswa 

Nilai siswa =     X 100   

            Skor maksimum 
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c. Menghitung nilai rata-rata hasil belajar menggunakan rumus: 

   

   Xi 

 X =                X 100 % 

    n 

 

X    = Niali rata – rata   

Xi  =  Nilai tiap siswa 

n    =  Banyaknya jumlah siswa 

(Sudjana, 2002) 

 

d. Persentase jumlah siswa yang hasil belajarnya sudah tuntas, dengan menggunakan rumus: 

                  ∑ TB 

% tuntas =                X 100% 

N 

(Sudjana, 2002) 

 

Keterangan : 

∑ TB  = jumlah siswa yang tuntas belajar 

N    = jumlah siswa secara keseluruhan 

 

Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari observasi siswa. Dalam hal ini, observer mengobservasi aktivitas siswa 

dalam proses belajar mengajar. Kemudian, penulis memberikan post test untuk mengetahui refleksi 

tentang kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan penelitian 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil tes yang diberikan kepada siswa kelas X MIPA 1 SMAN 1 Adiluwih Kabupaten Pringsewu 

dengan menggunakan gambar sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar biologi. 

Ada 30 siswa yang mengikuti tes. 

 

Hasil Belajar Siklus I 

Hasil Pra-Tindakan 

Penulis memberikan pra-tindakan ke kelas X MIPA 1 SMAN 1 Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 

Sebanyak 26 siswa diberikan masing-masing lebih kurang 10 soal. Kemudian, nilai siswa diambil 

dari jumlah jawaban yang benar. Total nilai dihitung dengan membagi jumlah jawaban benar dengan 

jumlah soal kemudian dikali 100. Setelah mengumpulkan data dan menghitung nilai siswa, penulis 

mengklasifikasikannya dalam tabel yang menunjukkan kemampuan siswa dalam mengerjakan pra-

tindakan. Berikut adalah tabel klasifikasi nilai pra-tes siswa. 

Tabel. Hasil Belajar Biologi Pra-Tindakan Kelas 

Nomor Nama Nilai Keterangan 

1 Aprilian 50 Belum KKM 

2 Adi Setiawan 60 Belum KKM 

3 Aldi M. Riski 85 KKM 

4 Alfredo Dimas P 70 Belum KKM 

5 Annur Alfi Syahry 50 Belum KKM 

6 Apriasyah 80 KKM 

7 Dai Krisnando 60 Belum KKM 
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8 Diki Wahyudi 75 KKM 

9 Dimas Tri Sanjaya 75 KKM 

10 Dwi Angorowati 80 KKM 

11 Ergi Triafandi 80 KKM 

12 Leni Eka Puspita 75 KKM 

13 Meilina Hermawati 55 Belum KKM 

14 Miftahul Jannah 75 KKM 

15 Muhammad Rifai 70 Belum KKM 

16 Mukhamad Khabib 75 KKM 

17 Natanael Jeffi A. 75 KKM 

18 Rido Apri K. 85 KKM 

19 Rizal Anggara S. 75 KKM 

20 Rosita Agri L. 50 Belum KKM 

21 Siska Anggraini 65 Belum KKM 

22 Siti Khoiriah 60 Belum KKM 

23 Siti Nurlelawati 70 Belum KKM 

24 Siti Rohimah 75 KKM 

25 Virda Nuristiqomah 75 KKM 

26 Widi Astuti 65 Belum KKM 

Jumlah Nilai 1810   

Rata-rata 69.62   

Mencapai KKM 14   

Presentase Siswa Mencapai KKM (%) 53.85   

 

 

Berdasarkan hasil analisis data yang terdapat pada tabel 1 diatas diperoleh bahwa hasil belajar siswa 

pada pra tindakan kelas nilai rata-rata sebesar 69,62, dan siswa mencapai KKM baru 14 orang siswa 

dari 26 orang atau sebesar 53,85%.  Dengan demikian hasil belajar biologi dengan menggunakan 

metode yang biasa digunakan di kelas belum mencapai KKM karena masih jauh dibawah 75% 

sedangkan siswa dikatakan mencapai KKM apabila nilai rata-rata telah mencapai diatas 75%. 

 

Hasil Belajar Biologi pada Siklus 1 

Di bawah ini adalah analisa nilai hasil belajar biologi pada siklus 1 yang terlihat pada tabel sebagai 

berikut : 

 

Tabel : Hasil Belajar Biologi pada Siklus I 

Nomor Nama Nilai Keterangan 

1 Aprilian 65 Belum KKM 

2 Adi Setiawan 75 KKM 

3 Aldi M. Riski 85 KKM 

4 Alfredo Dimas P 75 KKM 

5 Annur Alfi Syahry 50 Belum KKM 

6 Apriasyah 85 KKM 

7 Dai Krisnando 65 Belum KKM 

8 Diki Wahyudi 80 KKM 
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9 Dimas Tri Sanjaya 80 KKM 

10 Dwi Angorowati 85 KKM 

11 Ergi Triafandi 80 KKM 

12 Leni Eka Puspita 75 KKM 

13 Meilina Hermawati 55 Belum KKM 

14 Miftahul Jannah 75 KKM 

15 Muhammad Rifai 70 Belum KKM 

16 Mukhamad Khabib 75 KKM 

17 Natanael Jeffi A. 75 KKM 

18 Rido Apri K. 85 KKM 

19 Rizal Anggara S. 75 KKM 

20 Rosita Agri L. 65 Belum KKM 

21 Siska Anggraini 65 Belum KKM 

22 Siti Khoiriah 75 KKM 

23 Siti Nurlelawati 70 Belum KKM 

24 Siti Rohimah 75 KKM 

25 Virda Nuristiqomah 75 KKM 

26 Widi Astuti 65 Belum KKM 

Jumlah Nilai 1900   

Rata-rata 73.08   

Mencapai KKM 17   

Presentase Siswa Mencapai KKM (%) 65.38   

 

Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa setelah diadakan tindakan dengan menggunakan metode 

media gambar terjadi peningkatan nilai hasil belajar biologi secara rata-rata meskipun belum 

mencapai KKM, yaitu nilai hasil belajar biologi secara rata-rata sebesar 73.08, ketuntasan belajar 

siswa yang mencapai KKM mningkat menjadi 17 orang atau sebesar 65,38. 

 

Dengan masih rendahnya hasil belajar biologi secara rata-rata dan siswa yang mencpai KKM masih 

di bawah 75%, maka penelitian tindakan kelas masih tetap diteruskan  sampai dengan siklus II 

 

Hasil Observasi pada Siklus 1 

Model pembelajaran dalam proses belajar mengajar yang digunakan adalah penggunaan media untuk 

meningkatkan kemampuan dalam belajar biologi pada pokok bahasan virus pada siklus 1 di bawah 

ini menunjukkan nilai aktivitas siswa pada siklus 1. 

Tabel : Aktivitas Siswa pada Siklus 1 

No. Keteramgam 

Aktivitas Belajar Siswa 

Mengamati 

gambar 

Mempelajari 

materi 
Bertanya 

Mengerjakan 

tugas 

1 Jumlah 14 18 17 17 

2 Persentase 53.85 69.23 65.38 65.38 

3 Rata-rata 63.46 
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Data di dalam tabel  di atas  menunjukkan nilai aktivitas belajar siswa secara rata-rata pada siklus 1 

sebesar 63,46% yang meliputi : 1) mengamati gambar 53,85%, 2) mempelajari materi 69,23%, 3) 

bertanya 65,38% dan 4) mengerjakan tugas 65,38%.  

 

Refleksi pada Siklus 1 

Berdasarkan hasil tes dan observasi di atas, kemampuan siswa dalam belajar biologi pada pokok 

bahasan virus setelah mengaplikasikan strategi penggunaan media gambar belum memiliki hasil 

yang memuaskan.  

 

Hasil Belajar pada Siklus II 

Nilai Hasil Belajar Biologi pada Siklus II 

Di bawah ini adalah analisa nilai hasil belajar Biologi pada siklus 2 dapat dilihat pada tabel  berikut ini 

: 

Tabel . Hasil Belajar Biologi pada Siklus II 

Nomor Nama Nilai Keterangan 

1 Aprilian 75 KKM 

2 Adi Setiawan 80 KKM 

3 Aldi M. Riski 85 KKM 

4 Alfredo Dimas P 75 KKM 

5 Annur Alfi Syahry 65 Belum KKM 

6 Apriasyah 85 KKM 

7 Dai Krisnando 75 KKM 

8 Diki Wahyudi 80 KKM 

9 Dimas Tri Sanjaya 80 KKM 

10 Dwi Angorowati 85 KKM 

11 Ergi Triafandi 80 KKM 

12 Leni Eka Puspita 75 KKM 

13 Meilina Hermawati 80 KKM 

14 Miftahul Jannah 80 KKM 

15 Muhammad Rifai 70 Belum KKM 

16 Mukhamad Khabib 75 KKM 

17 Natanael Jeffi A. 85 KKM 

18 Rido Apri K. 85 KKM 

19 Rizal Anggara S. 75 KKM 

20 Rosita Agri L. 70 Belum KKM 

21 Siska Anggraini 70 Belum KKM 

22 Siti Khoiriah 75 KKM 

23 Siti Nurlelawati 75 KKM 

24 Siti Rohimah 75 KKM 

25 Virda Nuristiqomah 80 KKM 

26 Widi Astuti 75 KKM 

Jumlah Nilai 2010   

Rata-rata 77.31   

Mencapai KKM 21   

Presentase Siswa Mencapai KKM (%) 80.77   
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Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas dengan menggunakan metode 

media gambar pada siklus II terjadi peningkatan yang cukup signifkan hal ini ditunjukkan bahwa 

nilai hasil belajar biologi secara rata-rata meningkat menjadi 77,31 dan ketuntasan belajar biologi 

yang mencapai KKM naik menjadi 21 orang siswa dari 26 orang siswa atau sebesar 80,77%  

 

Dengan demikian metode pembelajaran dengan menggunakan media gambar cukup baik digunakan 

pada kelas X MIPA1 SMA Negeri 1 Adiluwih karena petode media gambar dapat meningkatkan 

hasil belajar biologi sehingga siswa yang mencapai KKM sebesar 80,77% telah melebihi dari target 

yang ditentuan sekolah, yaitu sebesar 75%. 

 

Hasil Observasi pada Siklus II 

Aktivitas belajar biologi dengan menggunakan metode pembelajaran media gambar pada pokok 

bahasan virus pada siklus II ditunjukkan pada tabel sebagai berikut: 

 

Tabel : Aktivitas Siswa pada Siklus II 

No. Keteramgam 

Aktivitas Belajar Siswa 

Mengamati 

gambar 

Mempelajari 

materi 
Bertanya 

Mengerjakan 

tugas 

1 Jumlah 21 20 21 20 

2 Persentase 80.77 76.92 80.77 76.92 

3 Rata-rata 78.85 

 

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai aktivitas belajar siswa secara rata-rata pada siklus II 

meningkat menjadi sebesar 78,85% yang meliputi : 1) mengamati gambar 80,77%, 2) mempelajari 

materi 76,92%, 3) bertanya 80,77% dan 4) mengerjakan tugas 76,92%. 

 

Dengan demikian metode pembelajaran dengan menggunakan media gambar cukup baik digunakan 

pada kelas X MIPA1 SMA Negeri 1 Adiluwih karena dapat meningkatkan aktivitas belajar biologi 

secara rata-rata menjadi sebesar 78,85%. 

 

Refleksi pada Siklus 2 

Pada siklus II terjadi peningkatan aktivitas belajar dan hasil belajar biologi pada pokok bahasan virus 

melalui metode penggunaan media gambar. Hal itu dapat dilihat dari tingkat kemampuan siswa 

dalam post tes dari pra- tindakan, siklus I, dan siklus II yang telah dijelaskan di atas. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan media gambar dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

biologi pada siswa kelas X MIPA 1 SMAN 1 Adiluwih Kabupten Pringsewu dan siswa yang 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Biologi telah melebihi 75%. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan pada siklus I dan siklus II dapat disimpilkan bahwa terjadi 

peningkatan aktivitas belajar biologi dan hasil belajar biologi dengan menggunakan metode media 

gambar. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa pada saat sebelum melakukan tindakan kelas hasil belajar 

biologi secara rata-rata sebesar 69,62, dan siswa yang mencapai KKM baru 14 orang siswa dari 26 

orang atau sebesar 53,85%.  Setelah diadakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 

metode media gambar telah terjadi peningkatan secara signifikan, yaitu pada siklus I hasil belajar 
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biologi secara rata-rata sebesar 73.08, dan ketuntasan belajar siswa yang mencapai KKM mningkat 

menjadi 17 orang dari 26 orang atau sebesar 65,38. Pada siklus II nilai hasil belajar biologi secara 

rata-rata meningkat menjadi 77,31 dan ketuntasan belajar biologi yang mencapai KKM naik menjadi 

21 orang siswa dari 26 orang siswa atau sebesar 80,77%. Sedangkan aktivitas belajar biologi pada 

siklus I menunjukkan bahwa nilai aktivitas belajar siswa secara rata-rata sebesar 63,46% yang 

meliputi : 1) mengamati gambar 53,85%, 2) mempelajari materi 69,23%, 3) bertanya 65,38% dan 4) 

mengerjakan tugas 65,38%. Pada siklus II nilai aktivitas belajar siswa secara rata-rata meningkat 

menjadi sebesar 78,85% yang meliputi : 1) mengamati gambar 80,77%, 2) mempelajari materi 

76,92%, 3) bertanya 80,77% dan 4) mengerjakan tugas 76,92%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan media gambar dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar biologi siswa kelas X 

MIPA 1 SMA Negeri 1 Adiluwih Kabupten Pringsewu dan siswa yang mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran biologi telah melebihi 75%. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan sebagai baerikut: 

Ketuntasan hasil belajar biologi yang mencapai KKM pada pra tindakan sebanyak 14 orang atau 

sebesar 53,85%.  Pada siklus I yang mencapai KKM meningkat menjadi sebanyak 17 orang atau 

sebesar 65,38. Dan pada siklus II nilai hasil belajar yang mencapai KKM meningkat kembali 

menjadi sebanyak 21 orang atau sebesar 80,77%. Aktivitas belajar biologi pada siklus I 

menunjukkan bahwa nilai aktivitas belajar siswa secara rata-rata sebesar 63,46%, pada siklus II 

aktivitas belajar biologi ada perubahan menjadi  sebesar 78,85% . 

 

Saran 

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut: Metode media gambar sangat cocok digunakan pada 

mata pelajaran biologi, karena dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajarn biologi. Seorang guru 

seharusnya mengetahui strategi mengajar yang cocok untuk  memotivasi siswa dalam proses belajar 

mengajar. Siswa dibutuhkan lebih banyak latihan membaca gambar dalam belajar biologi pada 

pokok bahasan virus di kelas maupun di luar kelas. 
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ABSTRACT 

This study aims to determine the increase in physics learning outcomes regarding circular motion with simple 

visual aids in class X MIPA 2 SMA Negeri 1 Adiluwih Pringsewu Regency in the odd semester of the 2020/2021 

school year. This type of research includes descriptive research with an action research approach. The subjects 

of this study were students of class X MIPA 2 at SMA Negeri 1 Adiluwih, Pringsewu Regency. The subjects in 

this study were class X MIPA 2 students at SMA Negeri 1 Adiluwih, Pringsewu Regency, for the 2020/2021 

academic year, with a total of 28 students. Determination of the subject was obtained based on the results of the 

investigation of the class to be studied and based on the results of referrals from the Principal. The results of 

the description analysis show that in the first cycle, the average physics learning achievement was 73.57 and in 

the second cycle it increased to 77.50. While the percentage of learning completeness in the first cycle was 

71.43%, and in the second cycle it increased to 82.14%. While the percentage of student activity in class in 

cycle I averaged the percentage of student learning activity by 45% and in cycle II it increased to 80%. Thus, it 

can be concluded that the learning outcomes of physics in circular motion material using simple visual aids can 

improve both student learning activities and completeness of physics learning outcomes in class X MIPA 2 

students of SMA Negeri 1 Adiluwih Pringsewu Regency. 

Key Words: Learning Outcomes, Teaching Aids 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar fisika tentang gerak melingkar dengan alat 

peraga sederhana pada siswa kelas X MIPA 2 SMA Negeri 1 Adiluwih Kabupaten Pringsewu pada semester 

ganjil tahun pelajaran 2020/2021. Jenis penelitian ini termasuk  penelitian deskripsi dengan pendekatan action 

research. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas X MIPA 2 SMA Negeri 1 Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X MIPA 2 SMA Negeri 1 Adiluwih Kabupaten Pringsewu 

Tahun Pelajaran 2020/2021, dengan jumlah siswa 28 orang. Penentuan subjek diperoleh berdasarkan hasil 

investigasi terhadap kelas yang akan diteliti dan berdasarkan hasil rujukan dari Kepala Sekolah. Hasil analisis 

deskripsi menunjukkan bahwa pada siklus I, rata-rata hasil belajar fisika adalah sebesar 73,57 dan pada siklus II 

naik menjadi sebesar 77,50. Sedangkan persentase ketuntasan belajar pada siklus I sebesar 71,43%, dan pada 

siklus II meningkat menjadi sebesar 82,14%. Sedangkan persentase keaktifan siswa di kelas pada siklus I rata-

rata persentase keaktifan belajar siswa sebesar 45% dan pada siklus II mengalami peningkatan menjadi sebesar 

80%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar fisika pada materi gerak melingkar dengan 

menggunakan alat peraga  sederhana dapat meningkatkan baik aktivitas belajar siswa maupun ketuntasan hasil 

belajar fisika pada siswa kelas X MIPA 2 SMA Negeri 1 Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Alat Peraga 

 

 

Pendahuluan 

Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran adalah kegiatan yang mengkondisikan seseorang belajar melalui kegiatan edukatif 

pembelajaran dan lebih memfokuskan siswa untuk dapat belajar secara maksimal. Keberhasilan 
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pembelajaran siswa dapat diketahui dari beberapa indikator, yaitu aktif dalam pembelajaran, 

menguasai materi pelajaran, menjawab pertanyaan dengan benar dan mampu mengerjakan soal-soal 

dengan tepat. Salah satu indikator keberhasilan pembelajaran adalah bertambahnya pengetahuan 

siswa. Siswa akan memperoleh pengetahuan apabila siswa tersebut aktif dalam pembelajaran. 

 

Dalam proses belajar mengajar ada empat komponen penting yang berpengaruh bagi keberhasilan 

belajar siswa, yaitu bahan belajar, suasana belajar, media, alat peraga dan sumber belajar, serta guru 

sebagai subyek pembelajaran. Komponen-komponen tersebut sangat penting dalam proses belajar, 

sehingga melemahnya satu atau lebih komponen dapat menghambat tercapainya tujuan belajar yang 

optimal. 

 

Media sebagai salah satu komponen dalam kegiatan belajar mengajar dan sumber belajar yang 

digunakan dalam pembelajaran dipilih atas dasar tujuan dan bahan pelajaran yang telah ditetapkan, 

oleh karena itu guru sebagai subyek pembelajaran harus dapat memilih media, alat peraga dan 

sumber belajar yang tepat, sehingga bahan pelajaran yang disampaikan dapat diterima siswa dengan 

baik. 

 

Konsep-konsep dalam Fisika itu abstrak, sedangkan pada umumnya siswa berpikir dari hal-hal yang 

konkret menuju ha-hal yang abstrak, maka salah satu jembatannya agar siswa mampu berpikir abstrak 

tentang Fisika, adalah dengan menggunakan media pendidikan dan alat peraga. Sesuai dengan tingkat 

perkembangan intelektual siswa SMA Negeri 1 Adiluwih yang masih dalam tahap operasi konkret, 

maka siswa Sekolah Menengah Atas lebih mudah menerima konsep-konsep Fisika yang abstrak 

melalui benda-benda konkret. Untuk membantu hal tersebutdilakukan manipulasi-manipulasi obyek 

yang digunakan untuk belajar Fisika yaitu alat peraga. 

 

Dari hasil nilai raport kelas sebelumnya, pada saat siswa duduk di kelas X MIPA 2 tingkat penguasaan 

materi pembelajaran fisika masih rendah. Oleh karena itu di awal tahun pelajaran 2020/2021 peneliti 

yang sekaligus sebagai guru kelas X MIPA 2 SMA Negeri 1 Adiluwih Kabupaten Pringsewu untuk 

mengetahui tentang penyebab-penyebab rendahnya hasil belajar fisika. Siswa kelas X MIPA 2 

memiliki prestasi akademik sangat heterogen. Dari seluruh siswa di kelas X MIPA 2 masih ada 

sebagian siswa masih memperoleh nilai rendah sehingga menjadi renungan bagi penulis, bahwa salah 

satu penyebab rendahnya prestasi siswa karena kegiatan pembelajaran guru kurang atau tidak 

melibatkan siswa secara aktif sehingga memerlukan strategi pembelajaran yang kiranya dapat 

menciptakan keaktifan siswa dalam bentuk perorangan atau kelompok. 

 

Kompetensi Dasar mengenai gerak melingkar merupakan salah satu kompetensi Dasar yang sulit 

dipahami siswa. Selain siswa dituntut memahami rumus setiap bangun ruang, juga Kompetensi Dasar 

ini sulit dipahami kalau hanya bersipat teoritis saja. Oleh karena itu sangat diperlukan alat peraga 

yang dapat membantu siswa memahami setiap bangun ruang secara kontekstual. Sehingga tindakan 

yang diberikan terhadap siswa dalam pembelajaran, harus menggunakan alat peraga bantu sederhana 

seperti dari bahan kertas karton yang dibuat berbagai bentuk lingkara, seperti roda sepeda dan arah 

perputaran jarum jam. 

 

Untuk mengatasi rendahnya hasil evaluasi siswa, penulis mengadakan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Penelitian Tindakan Kelas adalah penelitian yang dilakukan guru di dalam kelasnya sendiri 

dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa meningkat. 

Penelitian tindakan kelas juga merupakan salah satu strategi pemecahan masalah yang 

memanfaatkan tindakan nyata dalam menyikapi masalah dalam proses pembelajaran dalam kelas. 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 8   │   No. 1  │    JANUARI 2023  │  ISSN : 2527-4988  │         107 

  

Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang 

mempengaruhi hasil belajar fisika. Permasalahan itu dapat di identifikasikan sebagai berikut: 

Mengapa pemahaman siswa kelas X MIPA 2 SMA Negeri 1 Adiluwih Kabupaten Pringsewu 

terhadap materi gerak melingkar masih kurang? Mengapa siswa kelas X MIPA 2 SMA Negeri 1 

Adiluwih Kabupaten Pringsewu tidak aktif dalam proses kegiatan belajar- mengajar fisika? 

Bagaimana aktivitas siswa kelas X MIPA 2 SMA Negeri 1 Adiluwih dalam pembelajaran dengan 

menggunakan metode alat peraga sederhana dalam pembelajaran fisika? Apakah penggunaan alat 

peraga sederhana dapat meningkatkan hasil belajar fisika tentang gerak lingkar siswa kelas X MIPA 

2 SMA Negeri 1 Adiluwih? 

 

Pembatasan Masalah 

Dari masalah yang telah dijabarkan dalam latar belakang maka penulis membatasi pokok 

permasalahan yang akan diteliti dan diangkat yaitu “Dapatkah penggunaan alat peraga sederhana 

meningkatkan hasil belajar fisika tentang gerak melingkar pada siswa kelas X MIPA 2 SMA Negeri 1 

Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah 

Penggunaan alat peraga sederhana dapat meningkatkan hasil belajar fisika tentang gerak melingakar 

pada siswa kelas X MIPA 2 SMA Negeri 1 Adiluwih Kabupaten Pringsewu?”. 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: Mendeskripsikan penggunaan metode alat peraga sederhana dalam 

Pembelajaran fisika. Untuk mengetahui partisipasi dan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran 

melalui peng- gunaan alat peraga sederhana. Untuk mengetahui motivasi dan minat siswa di pelajaran 

fisika melalui pembelajaran dengan menggunakan alat peraga sederhana. Untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar fisika setelah menggunakan alat peraga  sederhana. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian tindakan ini dilaksanakan di kelas X MIPA 2 SMA Negeri 1 Adiluwih Kabupaten 

Pringsewu. Penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2020/2021 yakni pada bulan 

September tahun 2020. 

 

Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X MIPA 2 SMA Negeri 1 Adiluwih Kabupaten 

Pringsewu yang berjumlah 28 orang. Sementara partisipan dalam penelitian ini adalah guru fisika 

(peneliti sendiri) di SMA Negeri 1 Adiluwih, observasi, dan guru kelas X MIPA 2 selaku kolaborator 

yang dinilai memahami tentang pembelajaran fisika. 

 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom 

Action Research yang bertujuan untuk memperbaiki efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran. 

Penelitian Tindakan Kelas merupakan strategi pemecahan masalah yang berfungsi untuk mengambil 

tindakan yang tepat dalam rangka memperbaiki pembelajaran di kelas. Dalam penelitian ini ada dua 

tindakan yang diambil yaitu aktifitas tindakan dan aktifitas penelitian. Tindakan ini dilakukan kepada 

orang yang sama dan bekerja sama dengan kolaborator. 
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Prosedur Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Model proses yang digunakan dalam PTK ini adalah Model Proses Siklus 

(Putaran/Spiral) yang mengacu pada model PTK Kemmis S, dan Mc. Taggert R yang dikutip oleh 

Arikunto. Adapun rancangan siklus penelitian memiliki empat tahapan kegiatan pada setiap 

siklusnya, yaitu (1) membuat rencana tindakan, (2) melaksanakan tindakan, (3) mengadakan 

pemantauan/observasi, (4) memberikan refleksi dan evaluasi untuk memperoleh sejauh   mana   

pencapaian hasil yang diharapkan kemudian direvisi untuk melaksanakan tindakan pada siklus 

berikutnya (Suharsimi, 2006:74). 

 

Desain Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap siklus dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. 

Seperti apa yang didesain dalam faktor yang diselidiki. Untuk melihat sejauh mana pemahaman siswa 

pada materi pokok menulis teks eksplanasi. Prosedur penelitian tindakan ini mengacu pada yang 

tahapa-tahapan meliputi1) perencanaan; 2) pelaksanaan tindakan; 3) observasi dan evaluasi; dan 4) 

refleksi dalam setiap siklus. Secara rinci prosedur penelitian tindakan kelas ini dapat 

dijabarkan/dijelaskan sebagai berikut: 

 

Siklus 1 

Perencanaan 

Kegiatan pada tahap perencanaan siklus I ini meliputi: a. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 

RPP 1 untuk materi gerak melingkar dengan model pembelajaran Alat Peraga Sederhana yang akan 

diterapkan untuk meningkatkan hasil dan aktivitas belajar fisika pada siswa kelas X MIPA 2.  

Mempersiapkan sumber, bahan, dan alat bantu yang dibutuhkan, yaitu membuat lembar kerja siswa 

(LKS). Menyiapkan format observasi pembelajaran, yaitu format observasi akitivitas mengajar guru 

dan format observasi aktivitas belajar siswa. Menyiapkan instrumen tes untuk evaluasi pada akhir 

siklus dalam bentuk essay sebanyak 5 butir soal dan membuat kunci jawaban serta aturan penskoran 

terhadap instrumen yang digunakan dalam penelitian. 

 

Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini kegiatan yang di lakukan adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran Alat Peraga Sederhana dalam pembelajaran materi pokok gerak 

melingkar. Pada kegiatan ini menggunakan satu RPP untuk pertemuan pertama dan pertemuan kedua. 

 

Observasi 

Pada tahap ini dilaksanakan observasi/pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Alat Peraga Sederhana yang menggunakan format observasi yang 

telah disiapkan oleh peneliti. Observasi atau pengamatan yang dilakukan dimaksudkan untuk 

mendapatkan data berupa aktivitas siswa dan guru selama kegiatan pembelajaran, serta melakukan 

evaluasi. 

 

Refleksi 

Tahap refleksi dilakukan atas hasil observasi/pengamatan yang dilakukan terhadap jalannya 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Alat Peraga Sederhana. Dalam tahap 

refleksi ini, hasil observasi dan hasil evaluasi diri siswa dikumpulkan serta dianalisis. Kemudian akan 

diperoleh hasil apakah hal yang direncanakan dan dilakukan itu telah mencerminkan hasil yang sesuai 

dengan kriteria yang diharapkan atau belum, maka penelitian akan dilanjutkan pada siklus berikutnya 
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dan kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang terjadi peda siklus sebelumnya akan 

diperbaiki pada siklus berikutnya. 

 

Siklus 2 

1.  Perencanaan 

Peneliti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran RPP 2 untuk materi yang sama untuk pertemuan 

ke tiga dan ke empat sesuai dengan tahap-tahap model pembelajaran Alat Peraga Sederhana serta 

hasil refleksi yang dilakukan pada siklus I; dan Membuat alat evaluasi untuk materi teks eksplanasi 

untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran Alat Peraga Sederhana Alat Peraga Sederhana berupa tes siklus dan membuat 

kunci jawaban. 

 

2.  Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap pelaksanaan tindakan, kegiatan yang dilakukan yaitu menerapkan model pembelajaran 

Alat Peraga Sederhana pada materi gerak melingkar dengan menggunakan RPP 2 pada pertemuan 3, 

dan pertemuan 4. 

 

3. Observasi 

Pada tahap ini dilakukan observasi terhadap terhadap pelaksanaan tindakan dengan menggunakan 

lembar pengamatan (observasi) pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. Observasi atau 

pengamatan yang dilakukan dimaksudkan untuk mendapatkan data berupa aktivitas siswa dan 

aktivitas guru selama kegiatan pembelajaran, serta melakukan evaluasi untuk memperoleh data hasil 

belajar siswa. 

 

4.  Refleksi 

Pada tahap ini, hasil yang diperoleh pada tahap observasi dan evaluasi sebelumnya, lalu dikumpulkan 

dan dianalisis. Kemudian akan dilihat apakah hal yang direncanakan dan dilakukan itu telah 

mencerminkan hasil yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Beberapa Tehnik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penetian ini yaitu: 1.  Observasi 

(Pengamatan Langsung). Data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik ini adalah data-

data kemampuan mengajar guru dalam mengelola pembelajaran dan aktivitas belajar siswa dalam 

proses pembelajaran. Hal yang dilakukan yakni mengamati aktivitas belajar siswa dengan 

menggunakan lembar pengamatan dengan menggunakan lembar pengamatan aktivitas belajar fisika. 

 

Tes digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar siswa sebagai salah satu indikator 

keberhasilan siswa. Tes hasil belajar ini dilakukan setelah selesai pembelajaran pada setiap akhir 

siklus pembelajaran. 

 

Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif yang 

meliputi: Nilai rata-rata hasil belajar, Persentase ketuntasan belajar siswa, dan rata-rata aktivitas 

belajar siswa yang diperoleh menggunakan lembar observasi aktivitas belajar siswa. Analisis statistik 

deskriptif digunakan untuk memberi gambaran tentang keadaaan data dan menampilkan hasil 

perhitungan data berupa uraian dengan langkah-langkah analisis sebagai berikut: 

 

Menentukan skor rata-rata aktivitas belajar siswa dengan menggunakan rumus: 
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   n 

  ∑ Xi 

  i-=1  

 X =                X 100 % 

    n 

 

X   =  Skor rata – rata aktivitas  

Xi =  Skor aktivitas tiap kelompok 

n   =  Jumlah item aktivitas siswa 

(Suparno, 2008 80) 

 

Menentukan Nilai Siswa 

Nilai siswa ditentikan berdasarkan skor yang diperoleh siswa pada tes yang telah dilakukan, yaitu 

dengan menggunakan rumus: 

 

        Skor perolehan siswa 

Nilai siswa =      X 100   

            Skor maksimum 

 

 

Menghitung nilai rata-rata hasil belajar menggunakan rumus: 

   n 

  ∑ Xi 

  i-=1  

 X =                X 100 % 

    n 

 

X    = Niali rata – rata   

Xi  =  Nilai tiap siswa 

n    =  Banyaknya jumlah siswa 

(Sudjana, 2002) 

 

Persentase jumlah siswa yang hasil belajarnya sudah tuntas, dengan menggunakan rumus: 

                  ∑ TB 

% tuntas =                X 100% 

N 

(Sudjana, 2002) 

Keterangan : 

∑ TB  = jumlah siswa yang tuntas belajar 

N    = jumlah siswa secara keseluruhan 

 

Mengklasifikasikan rata-rata aktivitas siswa dalam kategori sebagai berikut: 

1 ≤ Xi < 2 : Kurang 

2 ≤ Xi < 3 : Cukup 

3 ≤ Xi < 4 : Baik 

Xi = 4 : Sangat Baik  

(Ramly, 2006) 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil Penelitian 

Data Awal Observasi 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di kelas X MIPA 2 SMA Negeri 1 Adiluwih Penelitian 

tindakan kelas dilakukan selama tiga bulan yang dimulai dari awal bulan September sampai dengan 

akhir September tahun 2020. Subyek penelitian terdiri dari 28 orang siswa putra dan putri. Sebelum 

dilakukan tindakan kelas, terlebih dahulu peneliti menganalisa penyebab apa saja yang membuat 

rendahnya nilai rata-rata hasil belajar fisika kelas X MIPA 2 SMA Negeri 1 Adiluwih. Salah satu 

tindakan yang dilakukan adalah dengan menganalisis hasil belajar yang sudah dicapai. 

 

Adapun nilai rata-rata dan persentase ketuntasan belajar siswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini 

sebagai berikut: 

Tabel Rekapitulasi Hasil Belajar Fisika Pra Tindakan 

No Nilai Rata-rata Siswa Mencapai KKM % KKM 

1 70 15 Siswa 53,57 

 

Rendahnya nilai rata-rata siswa dan persentase ketuntasan kriteria minimal (KKM) menunjukkan 

bahwa metoda yang digunakan peneliti sebelum tindakan kelas adalah model pembelajaran teacher 

center approach dengan metoda ceramah dan tanya jawab yang kurang tepat digunakan pada mata 

pelajaran fisika, selain itu aktivitas belajar siswa yang masih kurang, siswa juga kesulitan untuk 

memahami pelajaran fisika.  

 

Oleh karena itu peneliti mencoba menggunakan metode penggunaan alat peraga sederhana dalam 

pembelajaran fisika diharapkan siswa dapat memahami dan tidak membosankan dalam mengikuti 

pembelajaran yang disampaikan guru yang selama ini menggunakan metode ceramah dan 

tanyajawab yang selama ini digunakan. 

 

Hasil Penelitian Siklus I 

Siklus I dilaksanakan dalam dua kali pertemuan yaitu pada hari; senin tanggal 7 September 2020, 

dan rabu 9 September 2020, pertemuan berlangsung selama 2 x 45 menit. Subyek penelitian adalah 

kelas X MIPA 2 SMA Negeri 1 Adiluwih semester ganjil Tahun Pelajaran 2020/2021 yang berjumlah 

28 orang. Pertemuan pertama siklus I penelitian tindakan kelas dilakukan selama 90 menit. Lima 

menit pertama peneliti mengelompokan siswa. Seluruh siswa dibagi menjadi 7 kelompok, masing-

masing kelompok ada yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Pengelompokan sudah dibuat guru 

berdasarkan kompetensi masing-masing siswa berdasarkan prestasi dan keaktipan di kelas. 

 

Di awal kegiatan inti pembelajaran guru menyampaikan materi dengan mengekplor semua 

pengetahuan siswa, pendapat siswa dan pengalaman siswa yang sering dijumpai dalam kehidupan 

sehari-hari. Masing-masing kelompok mendiskusikan materi tersebut. Dalam kegiatan ini 

digunakan alat peraga sederhana dari bahan karton berwarna-warni. Diharapkan masing-masing 

kelompok dapat menghitung periode, kecepatan sudut dari benda yang berbentuk lingkaran dan 

mendiskusikannya secara berkelompok. 

 

Dari hasil observasi pada siklus I didapatkan data aktivitas siswa pada pembelajaran fisika yang dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel. Aktivitas Belajar Siswa Pada Siklus I  

No Komponen yang diamati Jumlah Prosentase 

1 Aktif mengikuti pelajaran 12 43% 

2 Sangat antusias 10 36% 

3 Bertanya 8 29% 

4 Bekerjasama dengan kelompoknya 20 71% 

Rata-rata   45% 

 

Dari data di atas menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa secara rata-rata berjumlah 45% pada 

siklus I yang terdiri dari 1) siswa yang aktif mengikuti pelajaran berjumlah 12 orang siswa atau 43%, 

2) sangat antusias 10 orang siswa atau 36%, 4) bertanya 8 orang siswa atau 29%, dan 5) 

bekerjasama dalam kelompoknya 20 orang siswa atau 74%. 

 

Berdasarkan data tersebut, ternyata pada siklus I menunjukkan bahwa siswa cukup aktif dan selalu 

memberikan respon positif dalam setiap pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini. 

Dilihat dari ketepatan mengumpulkan tugas pekerjaan rumah diberikan oleh guru menunjukkan 

bahwa minat, motivasi belajar, dan keinginan untuk belajar siswa sangat tinggi. Ketepatan 

mengumpulkan tugas ditentukan melalui ketepatan waktu, yaitu pada saat masuk kelas sebelum 

pembelajaran dimulai tugas harus sudah dikumpulkan. 

 

Sedangkan hasil belajar fisika pada siklus I menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai rata-rara 

dan persentase kriteria ketuntasan minimal (KKM) walaupun secara keseluruhan belum mencapai 

indikator kecapaian yang telah ditentukan sekolah, yaitu sebesar 75%. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel  sebagai berikut: 

 

Tabel . Nilai Rata-rata dan Ketuntasan Belajar Pada Siklus I 

No Nilai Rata-rata Siswa Mencapai KKM % Ketuntasan 

1 73,57 20 Siswa 71,43 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar fisika pada siklus I mengalami 

peningkatan yaitu menjadi sebesar 73,57 dan persentase kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

meningkat menjadi sebanyak 20 siswa dari 28 orang siswa atau sebesar 71,43%. Hal ini menunjukkan 

bahwa metode penggunaan alat peraga pada mata pelajaran fisika dapat meningkatkan nilai rata-rata 

siswa dan persentase ketuntasan belajar siswa walaupun secara umum belum mencapai indikator 

yang ditetukan sekolah, yaitu sebesar 75%. 

 

Hasil Penelitian Siklus II 

Pertemuan pertama dan kedua siklus II yaitu pada hari senin tanggal 14 September 2020 dan 

tanggal 16 September 2020 dilakukan selama 2 x 45 menit. Kegiatan inti yang dilakukan adalah sama 

seperti yang dilakukan pada pertemuan kesatu, hanya materi bergeser membahas dan mendiskusikan 

tentang balok. Dalam kegiatan pembelajaran ini siswa mengeksplor materi dari pengalaman yang 

diperolehnya dalam pembelajaran pada saat siswa melakukan diskusi secara berkelompok. 

 

Hasil observasi siswa pada siklus II menunjukkan ada pengingkatan aktivitas belajar siswa, hal ini 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:  
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Tabel . Aktivitas Belajar Siswa pada Siklus II. 

No Komponen yang diamati Jumlah Prosentase 

1 Aktif mengikuti pelajaran 23 82% 

2 Sangat antusias 21 75% 

3 Bertanya 21 75% 

4 Bekerjasama dengan kelompoknya 25 89% 

Rata-rata   80% 

 

Data di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata aktivitas belajar siswa mengalami kenaikan siklus II 

telah terjadi peningkatan menjadi sebesar 80%, yaitu terdiri dari 1) siswa yang aktif mengikuti 

pelajaran berjumalh 23 orang siswa atau 82%, 2) sangat antusias 21 orang siswa atau 75%, 3) 

bertanya 21 orang siswa atau 75%, 4) bekerjasama dalam kelompoknya 25 orang siswa atau (89%). 

 

Berdasarkan data tersebut, ternyata pada siklus II menunjukkan bahwa aspek bekerjasama dalam 

kelompok saja yang mengalami kenaikan, sedangkan dalam aspek lain stabil, tetapi persentase 

aktivitas belajar secara rata-rata sudah di atas 60% dalam setiap pembelajaran yang dikembangkan 

dalam penelitian ini. Dilihat dari ketepatan mengumpulkan tugas pekerjaan rumah diberikan oleh 

guru menunjukkan bahwa minat, motivasi belajar dan keinginan untuk belajar siswa sangat tinggi. 

Ketepatan mengumpulkan tugas ditentukan melalui ketepatan waktu, yaitu pada saat masuk kelas 

sebelum pembelajaran dimulai tugas harus sudah dikumpulkan. 

 

Hasil belajar yang dicapai siswa pada siklus II memperlihatkan perolehan nilai rata-rata dan 

persentase ketuntasan hasil belajar siswa yang terus menerus mengalami peningkatan dari pra 

tindakan kelas dan siklus I jika dibandingkan dengan kondisi awal sebelum penelitian dilakukan. Hal 

ini dapat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:  

 

Tabel. Nilai Rata-rata dan Ketuntasan Belajar pada Siklus II 

No Nilai Rata-rata Siswa Mencapai KKM % Ketuntasan 

1 77,50 23 Siswa 82,14 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar fisika pada siklus II mengalami 

peningkatan secara signifkan yaitu menjadi sebesar 77,50 dan ketuntasan hasil belajar siswapun 

mengalami kanaikan menjadi sebanyak 23 siswa dari 28 orang siswa atau sebesar 82,14%. Hal ini 

dikatakan baik nilai rata-rata maupun ketuntasan hasil belajar siswa secara umum telah tuntas karena 

telah mencapai diatas KKM yang telah ditentukan sekolah, yaitu nilai rata-rata 75 dan ketuntasan 

belajar siswa 75%. 

 

Pembahasan  

Analisis terhadap masing-masing aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran siklus I menunjukkan 

bahwa aktivitas bertanya, menjawab pertanyaan, sikap antusias dan bekerjasama dalam kelompok 

sudah menunjukkan hasil yang memuaskan, karena secara rata-rata telah masih di atas 60%.  

 

Rekapitulasi aktivitas belajar siswa dapat dilihat pada tabel sebagai berikuut: 
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Tabel. Rekapitulasi Aktivitas Belajar Siswa Pada Siklus I dan II 

No Komponen yang diamati 
Siklus I Siklus II 

Jml Prosentase Jml Prosentase 

1 Aktif mengikuti pelajaran 12 43% 23 82% 

2 Sangat antusias 10 36% 21 75% 

3 Bertanya 8 29% 21 75% 

5 Bekerjasama dengan kelompoknya 20 71% 25 89% 

Rata-rata   45%   80% 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa, yaitu siswa yang 

aktif mengikuti pelajarn, antusias, bertanya dan bekerjasama saja yang mengalami kenaikan 

sebesar 35%, yang pada siklus I aktivitas belajar siswa secara rata-rata sebesar 45% dan 

pada siklus II meningkat menjadi 80%. Artinya siswa sudah mulai memahami materi yang dia 

ekplor sendiri dari pengalamannya dalam pembelajaran dan sangat kondusif dengan model 

pembelajaran berkelompok. Sedangkan aspek yang sedikit kenaikan pointnya adalah bertanya. 

Keberanian siswa dalam bertanya belum optimal. Rasa percaya dalam mengemukakan pendapat 

di tempat umum masih kurang, hal ini memerlukan latihan dan kebiasaan.   

 

Menangani siswa yang belum terbiasa dalam mengemukakan pendapatnya, guru memotivasi dengan 

mencoba memberikan kesempatan siswa tersebut untuk tampil dan memberikan reward, Jika 

pendapatnya kurang tepat, tidak di vonis disalahkan. 

 

Nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I ke siklus II mengalami kenaikan 3.93 poin yaitu dari 73,57 pada 

siklus I meningkat menjadi 77,50 pada siklus II. Dan siswa yang telah mencapai ketuntasan minimal 

(KKM) pada siklus I sebanyak 20 orang siswa atau sebesar 71,43% pada siklus II meningkat 

menjadi sebesar 23 orang siswa atau sebesar 82,14%. Hasil ini menunjukkan bahwa kecapaian 

indikator dengan pembelajaran menggunakan metode alat peraga sederhana telah tercapai karena 

baik nilai rata-rata maupun ketuntasan hasil belajar fisika telah mencapai diatas 75%. Dengan 

demikian metode penggunaan alat peraga sederhana pada mata pelajaran fisika SMA Negeri 1 

Adiluwih Kabupaten Pringsewu sangat membantu siswa dalam belajar dan dapat meningkatkan baik 

nilai rata-rata belajar siswa maupun hasil belajar fisika pada siswa kelas X MIPA 2. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan yang sudah diuraikan dalam bab pembahasan, maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan bahwa penggunaan metode alat peraga sederhana dapat meningkatkan baik nilai rata-rata 

maupun hasil belajar fisika siswa kelas X MIPA 2 SMA Negeri 1 Adiluwih Kabupaten Pringsewu 

dengan data sebagai berikut: Pada siklus I nilai rata-rata hasil belajar fisika adalah sebesar 73,57 

sedangkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebanyak 20 orang siswa atau 71,43% pada siklus II 

nilai rata-rata hasil belajar fisika meningkat menjadi sebesar 77,50 sedangkan kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) naik menjadi sebanyak 23 orang siswa atau 82,14% Selain hasil belajar, aspek 

keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran juga mengalami kenaikan secara persentase dari 

siklus I ke siklus II sebesar 35%, yaitu secara rata-rata persentse aktivitas belajar siswa pada siklus I 

sebesar 45% dan pada siklus II naik menjadi 80%. Sehingga metode demonstrasi dengan alat peraga 

sederhana ini dapat digunakan dalam pembelajaran berikutnya. 
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Saran 

Ada beberapa saran yang perlu disampaikan setelah peneliti melakukan tindakan kelas, yaitu sebagai 

berikut: Pembelajaran dengan menggunakan metoda alat peraga sederhana tidak hanya dapat 

digunakan pada mata pelaaran fisika, tetapi dapat juga digunakan pada mata pelajaran yang lain dan 

pokok bahasan yang berbeda. Seorang guru seharusnya mengetahui strategi mengajar yang cocok 

untuk memotivasi siswa dalam proses belajar mengajar. Siswa membutuhkan lebih banyak latihan 

dengan alat-alat agar tidak membosankan dalam proses pembelajaran fisika. 
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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 
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tepat di belakang tahun publikasi (balk penulisan dalam pustaka acuan maupun 

sitasi dalam naskah tulisan). 
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