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ABSTRACT 

The objectives to be achieved are: To reveal the concept of demonstration learning strategies for science 

subjects for class VII students. To find out the demonstration method in the learning process related to the 

teacher's activities in preparing the program, presenting the program and its assessment. To reveal the 

differences in the improvement of learning outcomes and learning activities using the demonstration method in 

science subjects for seventh grade students of Don Bosco Bitung Catholic Junior High School. This research 

took place at the Don Bosco Bitung Catholic Middle School, Bitung City. The object of this research is class VII 

students with a total of 20 students. This research was designed using classroom action research. The research 

data can be concluded that: The use of the demonstration method can improve learning outcomes of science 

education subjects, the use of the demonstration method can increase interest in learning, the use of the 

demonstration method can increase science learning activities. Learning using the Demonstration learning 

strategy in science subjects was able to significantly increase the learning achievement of class VII students. 

Key Word: Demonstration Method and Learning Achievement 

 

ABSTRAK 

Tujuan yang ingin dicapai adalah : Untuk mengungkap konsep strategi pembelajaran demonstrasi mata pelajaran  

IPA siswa  kelas VII.  Untuk mengetahui metode demonstrasi dalam proses pembelajaran berkaitan dengan 

kegiatan guru dalam menyusun program, menyajikan program dan penilaiannya. Untuk mengungkapkan 

perbedaan peningkatan hasil belajar dan aktivitas belajar dengan menggunakan metode demonstrasi pada mata 

pelajaran  IPA  siswa kelas VII SMP Katolik Don Bosco Bitung.  Penelitian ini berlangsung di SMP Katolik 

Don Bosco Bitung, Kota Bitung. Objek penelitian ini adalah siswa/siswi kelas VII dengan jumlah siswa 20 

orang. Penelitian  ini didesain dengan menggunakan penelitian tindakan kelas. Data penelitian dapat 

disimpulkan bahwa: Penggunaan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran 

pendidikan IPA, Penggunaan metode demonstrasi dapat meningkatkan minat belajar, Penggunaan metode 

demonstrasi dapat meningkatkan aktivitas belajar IPA. Pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran 

Demonstrasi pada mata pelajaran IPA ternyata dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VII dengan 

signifikan.  

Kata Kunci: Metode Demonstrasi dan Prestasi Belajar 

 

 

Keberhasilan pelaksanaan pendidikan suatu Negara akan mempengaruhi tingkat kemajuannya baik 

dalam pembangunan fisik maupun mental spiritualnya. Oleh karena itu, sistem penyelenggaraan  

pendidikan di setiap negara diupayakan semaksimal mungkin untuk mampu meningkatkan kualitas 

Sumber Daya Manusia sebagai ujung tombak pembangunan. 
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Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia 

seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi 

pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian 

yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyrakatan dan kebangsaan (Pasal 4 UU 

Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). 

 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dilaksanakan 

melalui dua jalur, yaitu pendidikan sekolah dan luar sekolah, dimana kedua-duanya memiliki 

karakteristik masing-masing. Pendidikan sekolah pada dasarnya adalah sarana yang digunakan untuk 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan 

sesuai dengan kurikulum. 

 

Pembelajaran adalah proses, cara, menjadikan makhluk hadup belajar. Sedangkan belajar adalah 

berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu , berubah tingkah laku atau tanggapa yang disebabkan 

oleh pengalaman (KBBI, 1996: 14). 

 

Sependapat dengan pernyataan tersebut Sutomo (1993: 68) mengemukakan bahwa pembelajaran 

adalah proses pengelolaan lingkungan seseorang yang dengan sengaja dilakukan sehingga 

memungkinkan dia belajar untuk melakukan atau mempertunjukkan tingkah laku tertentu pula. 

Sedangkan belajar adalah suatu proses yang menyebabkan perubahan tingkah laku yang bukan 

disebabkan oleh proses pertumbuhan uang bersifat fisik, tetapi perubahan dalam kebiasaan, 

kecakapan, bertambah, berkembang daya pikir, sikap dan lain-lain.(Soetomo,1993: 20). 

 

Berhasilnya pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah banyak ditentukan oleh berbagai faktor, 

antara lain kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran atau pembelajaran. Dengan 

kata lain, kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran atau pembelajaran. Dengan kata 

lain, bahwa prestasi belajar siswa akan dapat ditingkatkan apabila guru memiliki kemampuan dalam 

memanfaatkan media pembelajaran. Karena melalui penggunaan media pembelajaran yang efektif, 

maka komunikasi antara guru dengan siswa akan berlangsung dengan lancar sehingga materi yang 

disajikan oleh guru akan mudah dipahami oleh siswa. 

 

Penggunaan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar merupakan implikasi positif dalam 

bidang pendidikan. Dengan kata lain, kemajuan teknologi dibidang pendidikan memungkinkan para 

guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran yang pada akhirnya mempengaruhi prestasi belajar 

siswa di sekolah. 

 

Setiap akan mengajar, guru perlu membuat persiapan mengajar dalam rangka melaksanakan sebagian 

dari rencana bulanan dan rencana tahunan. Dalam persiapan itu sudah terkandung tentang, tujuan 

mengajar, pokok yang akan diajarkan, metode mengajar, bahan pelajaran, alat peraga dan teknik 

evaluasi yang digunakan. Karena itu setiap guru harus memahami benar tentang tujuan mengajar, 

secara khusus memilih dan menentukan metode mengajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, 

cara memilih, menentukan dan menggunakan alat peraga, cara membuat tes dan menggunakannya, 

dan pengetahuan tentang alat-alat evaluasi. 

 

Sementara itu teknologi pembelajaran adalah salah satu dari aspek tersebut yang cenderung diabaikan 

oleh beberapa pelaku pendidikan, terutama bagi mereka yang menganggap bahwa sumber daya 

manusia pendidikan, sarana dan prasarana pendidikanlah yang terpenting. Padahal kalau dikaji lebih 

lanjut, setiap pembelajaran pada semua tingkat pendidikan baik formal maupun non formal apalagi 
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tingkat SMP, haruslah berpusat pada kebutuhan perkembangan anak sebagai calon individu yang 

unik, sebagai makhluk sosial, dan sebagai calon manusia Indonesia. 

 

Hal tersebut dapat dicapai apabila dalam aktivitas belajar mengajar, guru senantiasa memanfaatkan 

teknologi pembelajaran yang mengacu pada pembelajaran struktural dalam penyampaian materi dan 

mudah diserap peserta didik atau siswa berbeda. 

 

Khususnya dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, agar siswa dapat memahami materi yang 

disampaikan guru dengan baik, maka proses pembelajaran kontektual, guru akan memulai membuka 

pelajaran dengan menyampaikan kata kunci, tujuan yang ingin dicapai, baru memaparkan isi dan 

diakhiri dengan memberikan soal-soal kepada siswa.  

 

Menyadari gejala-gejala atau kenyataan tersebut diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil 

judul “Penggunaan Metode Demonstrasi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Terpadu Pada Siswa 

kelas VII SMP Katolik Don Bosco Bitung”  

 

Sekolah Menengah Pertama yang disingkat dengan SMP merupakan jenjangpendidikan dasar pada 

pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar(atau sederajat). Sekolah menengah 

pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulaidari kelas 7 sampai kelas 9. Saat ini Sekolah Menengah 

Pertama menjadi programWajar 9 Tahun (SD, SMP). 

 

Lulusan sekolah menengah pertama dapat melanjutkan pendidikan kesekolah menengah atas atau 

sekolah menengah kejuruan (atau sederajat).Pelajarsekolah menengah pertama umumnya berusia 13-

15 tahun.Di Indonesia, setiap warganegara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, 

yakni sekolah dasar(atau sederajat) 6 tahun dan sekolah menengah pertama (atau sederajat) 3 tahun. 

Sekolah menengah pertama diselenggarakan oleh pemerintah maupunswasta. Sejak diberlakukannya 

otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan sekolahmenengah pertama negeri di Indonesia yang 

sebelumnya berada di bawahKementerian Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab 

pemerintah daerah kabupaten/kota, sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional hanya berperan 

sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, sekolahmenengah 

pertama negeri merupakan unit pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten/kota. 

 

Rumusan masalah yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah: mengapa metode 

Demonstrasi dapat meningkatkan  prestasi belajar pada mata pelajaran  IPA  siswa  SMP Katolik Don 

Bosco Bitung? Bagaimana metode demonstrasi dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan 

prestasi belajar IPA siswa kelas VII? Bagaimana metode demonstrasi dapat meningkatkan aktivitas 

belajar pada mata pelajaran IPA ? 

 

Berdasarkan perumusan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah : Untuk mengungkap konsep 

strategi pembelajaran demonstrasi mata pelajaran  IPA siswa  kelas VII.  Untuk mengetahui metode 

demonstrasi dalam proses pembelajaran berkaitan dengan kegiatan guru dalam menyusun program, 

menyajikan program dan penilaiannya. Untuk mengungkapkan perbedaan peningkatan hasil belajar 

dan aktivitas belajar dengan menggunakan metode demonstrasi pada mata pelajaran  IPA  siswa kelas 

VII SMP Katolik Don Bosco Bitung.   

 

Belajar adalah proses kontinyu, maksudnya adalah belajar itu tidak ada batas waktunya seperti 

pepatah mengatakan Carilah ilmu walau ke negeri Cina sekalipun. Belajar harus dilakukan sepandang 

masa dan bertahap menurut kemampuan dan tingkat perkembangan individu maisng-masing. Tingkat 
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sebelumnya mendasari tingkat sesudahnya dan begitu seterusnya, sehingga hambatan pada tingkatan-

tingkatan sebelumnya dan sesudahnya bisa dihindari secepatrnya.  

 

Belajar merupakan interaksi antara individu dan lingkungan. Hal ini berarti faktor-faktor yang ada 

dalam lingkungan dapat berpengaruh terhadap proses belajar. Untuk itu perlu danya usaha 

pengurangannya terhadap yang negatif semaksimal mungkin dari lingkungan tersebut. Belajar harus 

dapat mengembangkan kemampuan. Jadi belajar harus berorientasi pada kemampuan sesuai dengan 

bakat profesi dan tujuan yang ingin di capai.  Sebab dengan melalui pengembangan kemampuan 

tersebut akan memunculkan keterampilan tertentu yang berguna untuk kelangsungan belajar yang 

lainnya. Belajar merupakan interaksi antara individu dengan lingkungan. Hal ini berarti faktor-faktor 

yang ada dalam lingkungan dapat berpengaruh terhadap proses belajar. Untuk itu perlu adanya usaha 

pengurangannya terhadap pengaruh yang negatif semaksimal mungkin dari lingkungan tersebut.  

 

Metode demonstrasi merupakan metode yang menyajikan bahan pelajaran dengan mempertunjukkan 

secara langsung obyek atau cara melakukan sesuatu sehingga dapat mempelajarinya secara proses. 

Demonstrasi dapat dilgunakan pada semua mata pelajaran disesuaikan dengan topik dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapainya. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan 

demonstrasi adalah posisi siswa seluruhnya harus dapat memperhatikan (mengamati ) obyek yang 

akan didemonstrasikan demikian pendapat Sri Anitah W ( 2008 : 5.25 ). Sedangkan menurut Piaget 

dalam  Mulyani sumantri ( 2007 : 2.12 )  mengemukakan pada tahap ini anak dapat berfikir secara 

logis mengenai segala sesuatu, sehingga metode demonstrasi yang diterapkan diterapkan dengan tepat 

diharapkan dapat memberi pengaruh yang cukup besar dalam pembelajaran. 

 

Metode demonstrasi merupakan metode yang menyajikan bahan pelajaran dengan mempertunjukkan 

secara langsung obyek atau cara melakukan sesuatu sehingga dapat mempelajarinya secara proses. 

Demonstrasi dapat dilgunakan pada semua mata pelajaran disesuaikan dengan topik dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapainya. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan 

demonstrasi adalah posisi siswa seluruhnya harus dapat memperhatikan (mengamati ) obyek yang 

akan didemonstrasikan demikian pendapat Sri Anitah W ( 2008 : 5.25 ).  

 

Penelitian ini berlangsung di SMP Katolik Don Bosco Bitung, Kota Bitung. Objek penelitian ini 

adalah siswa/siswi kelas VII dengan jumlah siswa 20 orang. Penelitian  ini didesain dengan 

menggunakan penelitian tindakan kelas.  

 

Hasil Penelitian ini dilakukan setelah melakukan teknik metode penelitian sesuai dengan pilihan dari 

peneliti. Setelah mengolah data yang diperoleh baik observasi maupun nilai hasil ulangan maka hasil 

penelitian tindakan kelas. Pemberian tindakan dengan penggunaan model demonstrasi dalam 

penyajian materi IPA pada siswa kelas VII SMP Katolik Don Bosco Bitung   ternyata cukup efektif 

mengubah perilaku dan sikap siswa.Data hasil penelitian menunjukan terjadi peningkatan antara 

siklus I dan siklus II. 

 

Data menunjukan dengan jelas bahwa terjadi konsistensi peningkatan positif perilaku dan sikap siswa 

dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model demonstrasi. Pada pertemuan 

pertama terjadi peningkatan yang cukup besar dari 55.86% dengan kategori cukup baik (C) menjadi 

82.63% dengan kategori baik (B). Pada pertemuan kedua terjadi peningkatan yang cukup besar juga 

dari 63.13 % dengan kategori cukup baik (C) menjadi 86.46% dengan kategori sangat baik (A). Pada 

pertemuan ketiga terjadi juga peningkatan dari 67.34% dengan kategori cukup baik (C) menjadi 

91.68% dengan kategori sangat baik (A).  
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Sejalan dengan peningkatan positif perilaku dan sikap siswa dalam menerima tindakan pembelajaran 

dari guru maka terjadi pula peningkatan hasil belajar siswa. Daya serap siswa terjadi peningkatan 

siklus I dari 72% menjadi 90%. Jika daya serap mengkaji dan mengukur secara umum rata rata nilai 

yang dipreoleh seluruh siswa maka ketuntasan belajar adalah mengkaji persentasi siswa yang 

mencapai nilai minimal KKM. Seperti halnya daya serap hasil belajar, tingkat ketuntasan belajar 

siswa pun turut meningkat dari siklus pertama ke siklus kedua. 

 

Berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan strategi pembelajaran demonstrasi 

dapat disimpulkan bahwa : Penggunaan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar mata 

pelajaran pendidikan IPA, Penggunaan metode demonstrasi dapat meningkatkan minat belajar, 

Penggunaan metode demonstrasi dapat meningkatkan aktivitas belajar IPA Pembelajaran dengan 

menggunakan strategi pembelajaran Demonstrasi pada mata pelajaran IPA ternyata dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VII dengan signifikan.  

 

Saran penelitian sebagai berikut : Pembelajaran mata pelajaran IPA selama ini hanya menggunakan 

cara-cara konvensional, sudah waktunya diganti dengan pembelajaran yang inovatif seperti strategi 

pembelajaran demonstrasi. Melihat hasil pembelajaran ini, tentunya bisa  dikembangkan pada mata 

pelajaran yang lain sejenis. 
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EFFORTS TO IMPROVE CHEMISTRY LEARNING OUTCOMES 

THROUGH INQUIRY-BASED LEARNING FOR STUDENTS OF 

CLASS XI IPA 1 SMA NEGERI 1 KAKAS 

 

UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR KIMIA MELALUI 

PENDEKATAN IBL (INQUIRY-BASED LEARNING)  PADA SISWA 

KELAS XI  IPA 1 SMA NEGERI 1 KAKAS 

 

*Janny Tineke Koraag 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to improve the chemistry learning outcomes of class XI students through a 

learning model with an IBL approach. The specific purpose, specifically the purpose of this research is that 

students are able to achieve the learning objectives by getting a minimum score of 65 and at least 85% of the 

number of students are able to reach the minimum limit. The results of the research and discussion can be 

concluded that the application of the learning model with the IBL approach to chemistry subjects, especially 

on the subject of colloid systems can improve student learning outcomes in class XI IPA 1 SMA Negeri 1 

Kakas. This is indicated by the increase in the average value of student learning outcomes. . Before the 

application of the learning model with the IBL approach, the students' cognitive average score was 47.61 with 

27.91% completeness and after the application of the learning model with the IBL approach it became 77.42 

with 83.72% classical completeness in the first cycle, then increased to 86.89 with 100% classical 

completeness in the second cycle, and increased again to 89.77 with 100% classical completeness in cycle III. 

Student affective learning outcomes have increased from 72.31 in the first cycle, 77 in the second cycle, and 

80.39 in the third cycle. Meanwhile, students' psychomotor learning outcomes also increased from cycle I, 

cycle II, and cycle III, respectively, the average scores were 72.09:76.31; and 78.78. Thus the research target 

has been achieved. 

Key Word: Learning Outcomes, IBL (Inquiry-Based Learning) 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar kimia siswa kelas XI melalui model 

pembelajaran dengan pendekatan IBL. Tujuan khusus, secara khusus tujuan penelitian ini adalah siswa 

mampu mencapai tujuan pembelajaran dengan mendapat nilai minimal 65 dan sekurang-kurangnya 85% 

dari jumlah siswa mampu mencapai batas minimal tersebut. Hasil penelitian dan pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran dengan pendekatan IBL pada mata pelajaran kimia 

khususnya pada pokok bahasan sistem koloid dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPA 1 

SMA Negeri 1 Kakas.. Hal ini ditandai dengan meningkatnya nilai rata-rata hasil belajar siswa. Sebelum 

penerapan model pembelajaran dengan pendekatan IBL nilai rata-rata kognitif siswa 47.61 dengan 

ketuntasan 27.91% dan setelah penerapan model pembelajaran dengan pendekatan IBL menjadi 77.42 

dengan ketuntasan klasikal 83.72% pada siklus I, kemudian meningkat menjadi 86.89 dengan ketuntasan 

klasikal 100% pada siklus II, dan meningkat lagi menjadi 89.77 dengan ketuntasan klasikal 100% pada 

siklus III. Hasil belajar afektif siswa mengalami peningkatan dari 72.31 pada siklus I, 77 pada siklus II,  

dan 80.39 pada siklus III. Sedangkan hasil belajar psikomotorik siswa juga mengalami peningkatan dari 

siklus I, siklus II, dan siklus III, berturut-turut nilai rata-ratanya adalah 72.09:76.31;dan 78.78. Dengan 

demikian target peneliti telah  tercapai. 

Kata Kunci: Hasil Belajar, IBL (Inquiry-Based Learning) 
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Latar Belakang Masalah 

Hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di SMA Negeri 1 Kakas ternyata hasil 

belajar kimia siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Kakas masih rendah yaitu nilai rata-rata untuk 

materi larutan asam dan basa adalah 56,74          dengan ketuntasan klasikal 37,21% dan rata-rata nilai 

untuk materi stoikiometri adalah 61,16 dengan ketuntasan klasikal 25,58%. Rendahnya hasil  

belajar kimia  di kelas SMA Negeri 1 Kakas tersebut menunjukkan rendahnya pemahaman siswa 

terhadap konsep kimia.  

 

Hal tersebut disebabkan karena pembelajaran didominasi dengan metode ceramah yang berpusat 

pada guru. Guru lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran sebagai pemberi pengetahuan bagi siswa. 

Akibatnya siswa memiliki  banyak pengetahuan tetapi tidak dilatih untuk menemukan 

pengetahuan dan konsep, sehingga siswa cenderung lebih cepat bosan dalam mengikuti 

pelajaran yang berdampak pada rendahnya hasil belajar.  

 

Hasil wawancara dengan siswa (tahun 2006) tentang permasalahan dalam mata pelajaran kimia, 

antara lain: Kesulitan dalam memahami dan menghafal konsep kimia yang abstrak. Kesulitan 

dalam hitungan kimia karena kurangnya latihan. Kesulitan mengaitkan konsep dengan kehidupan 

sehari-hari yang mereka alami atau di lingkungan sekitar. 

 

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan melakukan terobosan dalam pembelajaran kimia 

sehingga tidak menyajikan materi yang bersifat abstrak tetapi juga harus melibatkan siswa secara 

langsung di dalam pembelajaran, salah satunya adalah dengan menerapkan metode pembelajaran 

dengan pendekatan IBL.  

 

Pendekatan ini diharapkan dapat menarik minat siswa untuk belajar kimia sehingga diharapkan 

hasil belajarnya akan meningkat, karena siswa diajak langsung untuk mencari informasi, 

melakukan penyelidikan atau percobaan untuk menemukan konsep tentang materi 

pelajaran.Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul“ Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Kimia  Melalui Pendekatan IBL (Inquiry-Based 

Learning) Pada Siswa Kelas XI  IPA 1 SMA Negeri 1 Kakas  ”. 

 

Identifikasi Masalah 

Rendahnya hasil belajar siswa disebabkan oleh: Kondisi siswa, Semangat belajar siswa kurang,  

Pemahaman konsep dan daya serap siswa masih rendah. Masih banyak siswa yang beranggapan 

bahwa pelajaran kimia sulit.  Hasil belajar kimia masih di bawah tuntutan kurikulum, yaitu rata-

rata hasil ulangan untuk materi Larutan Asam dan Basa adalah 56,74 dengan ketuntasan klasikal 

37,21% sedangkan untuk materi Stoikiometri adalah 61,16 dengan ketuntasan klasikal 28,58% 

Potensi siswa belum dimanfaatkan secara optimal. Adapun kondisi guru, cara mengajar masih 

dilakukan secara konvensional. Kurang mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia. 

Kondisi Proses Pembelajaran. Pembelajaran didominasi dengan metode ceramah. Penerapan 

metode yang mengaktifkan siswa masih kurang sehingga pembelajaran dua arah belum terjadi. 

Siswa bersikap pasif, kurang antusias. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan observasi didapatkan bahwa hasil belajar kimia pada kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 

Kakas Tahun Pelajaran 2015/2016  masih rendah. Apakah penerapan model pembelajaran 

dengan pendekatan IBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa? 
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Cara Pemecahan Masalah 

Cara pemecahan masalah di atas adalah dengan memperbaiki pembelajaran yang masih bersifat 

konvensional menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered learning) dengan 

menerapkan pendekatan IBL. Langkah-Langkah Pemecahan Masalah adalah sebagai berikut: 

Membuat rencana pengajaran yang dirancang sebagai penelitian tindakan kelas. Dalam hal ini 

peneliti mempersiapkan rencana pembelajaran, tugas untuk siswa, lembar kerja siswa, alat 

evaluasi, lembar observasi. Melaksanakan tindakan yaitu siswa diberi tugas mandiri untuk 

membuat pertanyaan yang disertai jawabannya tentang materi yang dibahas. Kemudian siswa 

melakukan percobaan, dari kegiatan ini kemudian siswa menyimpulkan konsep materi dengan 

bimbingan dari guru. 

 

Dari pelaksanaan dan observasi oleh pengamat kemudian ditindaklanjuti dengan refleksi untuk 

pelaksanaan siklus berikutnya. Siklus berikutnya pada dasarnya merupakan perbaikan hasil 

tindakan pada siklus sebelumnya. Demikian seterusnya sampai peneliti mengetahui adanya 

peningkatan hasil belajar selama proses pembelajaran. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan 

dalam tiga siklus dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2006. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar kimia siswa kelas XI melalui 

model pembelajaran dengan pendekatan IBL . Tujuan khusus, secara khusus tujuan penelitian ini 

adalah siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran dengan mendapat nilai minimal 65 dan 

sekurang-kurangnya 85% dari jumlah siswa mampu mencapai batas minimal tersebut. 

 

Kajian Pustaka 

Tinjauan Tentang Belajar dan Hasil Belajar 

Pengertian Belajar 

Pengertian belajar sudah banyak dikemukakan oleh para ahli pendidikan,  mereka mengemukakan 

definisi belajar menurut pendapat mereka masing-masing. Slameto (2003:2) mengemukakan 

bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan  lingkungannya. 

 

Hamalik (2003:16) mengemukakan bahwa belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap 

dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Jadi belajar 

bukan suatu tujuan tetapi merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan. Siswa akan mendapat 

pengalaman dengan menempuh langkah-langkah atau prosedur yang disebut belajar. 

 

Prinsip-Prinsip Belajar 

Menurut Slameto (2003: 27-28) prinsip-prinsip belajar meliputi: a). Berdasarkan prasyarat yang 

diperlukan untuk belajar, dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif, 

meningkatkan  minat dan membimbing untuk mencapai tujuan instruksional. belajar dapat 

menimbulkan reinforcement dan motivasi yang kuat pada siswa untuk mencapai tujuan 

instruksional 

 

Hasil Belajar 

Sudjana (1989:22) menyatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan- kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar merupakan hal yang 

penting yang akan dijadikan sebagai tolak ukur sejauh mana keberhasilan seorang siswa dalam 
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belajar. Dari hasil belajar, guru dapat menilai apakah sistem pembelajaran yang diberikan 

berhasil atau tidak, untuk selanjutnya bisa diterapkan atau tidak dalam proses pembelajaran. 

Menurut Sudjana (1989: 22) hasil belajar dibagi dalam tiga ranah yaitu: Ranah Kognitif,  

berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri atas enam aspek yaitu pengetahuan/ 

ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah Afektif, berkenaan dengan 

sikap yang terdiri dari lima aspek yaitu penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, 

dan internalisasi. Ranah Psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik, yaitu gerakan refleks, keterampilan 

gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan/ ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, 

dan gerakan ekspresif dan interpretatif. 

 

Tinjauan Tentang Model Pembelajaran dengan Pendekatan IBL 

Kata “Inquiry” berasal dari Bahasa Inggris yang berarti mengadakan penyelidikan, menanyakan 

keterangan, melakukan pemeriksaan (Echols dan Hassan Shadily, 2003: 323). Sedangkan 

menurut Gulo (2005:84) inkuiri berarti pertanyaan atau pemeriksaan, penyelidikan. Dalam 

situs internet http://www. thirteen.org/edonline/consept2class/inquiry/index.html. Inquiry is 

defined as a seeking for truth, information or knowledge ---seeking 

information by questioning. Pendekatan IBL adalah suatu pendekatan yang digunakan dan 

mengacu pada suatu cara untuk mempertanyakan, mencari pengetahuan (informasi), atau 

mempelajari suatu gejala. Pembelajaran dengan pendekatan IBL selalu mengusahakan agar siswa 

selalu aktif secara mental maupun fisik. Materi yang disajikan guru bukan begitu saja 

diberitahukan dan diterima oleh siswa, tetapi siswa diusahakan sedemikian rupa sehingga 

mereka memperoleh berbagai pengalaman dalam rangka “menemukan sendiri” konsep-konsep 

yang direncanakan oleh guru. Sasaran utama kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan 

pendekatan IBL ini adalah: Keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar 

mengajar 2). Mengembangkan sikap percaya pada diri sendiri (self-belief) pada diri siswa 

tentang apa yang ditemukan dalam proses inkuiri. Pembelajaran dengan pendekatan inkuiri dapat 

menggunakan berbagai macam metode. Apapun metode yang dipilih hendaknya tetap 

mencerminkan ciri- ciri pembelajaran dengan pendekatan inkuiri. Ada beberapa metode 

pembelajaran yang dapat digunakan dengan pendekatan inkuiri, antara lain: tanya jawab, diskusi, 

demonstrasi, eksperimen dan lain-lain. 

 

Model pembelajaran IBL dapat dilakukan dengan cara guru membagi tugas untuk membuat 

pertanyaan yang disertai dengan jawabannya, kemudian guru juga memberi tugas untuk meneliti 

suatu masalah ke kelas. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, dan masing-masing 

kelompok mendapat tugas tertentu yang harus dikerjakan. Dalam kegiatan ini guru menyediakan 

petunjuk yang cukup luas kepada siswa dan sebagian perencanaannya dibuat oleh guru. 

Kemudian mereka mempelajari, meneliti dan membahas tugasnya didalam kelompok. Setelah 

hasil kerja mereka dalam kelompok didiskusikan, kemudian dibuat laporan yang tersusun 

dengan baik. Akhirnya hasil laporan kerja kelompok dilaporkan dalam diskusi kelas. Dari 

diskusi kelas inilah kesimpulan akan dirumuskan sebagai konsep materi yang sedang dibahas. 

 

Kelebihan dan Kelemahan Pendekatan IBL 

Pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah, guru lebih aktif sebagai pemberi 

pengetahuan bagi siswa, guru dianggap sebagai sumber informasi, sedangkan siswa hanya 

sebagai subjek yang harus menerima materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Akibatnya 

siswa memiliki banyak pengetahuan tetapi tidak pernah dilatih untuk menemukan 

pengetahuan dan konsep sehingga siswa cenderung lebih cepat bosan dalam mengikuti 

http://www/


 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7  │   No.3 │    MARET 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         10 

  

pelajaran, serta cepat lupa dengan materi pelajaran yang diajarkan. Masalah demikian dapat 

diatasi dengan cara menerapkan model pembelajaran dengan pendekatan IBL dalam kegiatan 

pembelajaran, karena dengan pendekatan ini siswa dilibatkan secara aktif dalam kegiatan.  

 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa model pembelajaran IBL mempunyai banyak 

kelebihan dibandingkan dengan metode ceramah. Adapun kelebihan model pembelajaran 

dengan pendekatan IBL ini menurut Roestiyah (2001: 76-77) adalah: Dapat membentuk dan 

mengembangkan “self-concept” pada diri siswa, sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep 

dasar dan ide-ide lebih baik. Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi 

proses  belajar yang baru. Mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, 

bersikap obyektif, jujur dan terbuka. Mendorong siswa untuk berpikir intuitif dan merumuskan 

hipotesisnya     sendiri. Memberi kepuasan yang bersifat intrinsik.  Situasi proses belajar menjadi 

merangsang. Dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. Memberi kebebasan siswa 

untuk belajar sendiri. Siswa dapat menghindari dari cara-cara belajar yang tradisional. Dapat 

memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka dapat mengasimilasi dan 

mengakomodasi informasi. Disamping kelebihan yang telah disebutkan di atas, pendekatan 

IBL juga mempunyai kekurangan antara lain: Diharuskan adanya kesiapan mental pada siswa. 

Perlu adanya proses penyesuaian/adaptasi dari metode tradisional ke pendekatan ini. 

 

Peran Guru dalam Pembelajaran dengan Pendekatan IBL 

Menurut Gulo (2005: 86-87) guru dalam menciptakan kondisi belajar dengan pendekatan 

inkuiri mempunyai berbagai macam peran, diantaranya: Sebagai motivator, yang memberi 

rangsangan agar siswa aktif dalam berfikir. Sebagai fasilitator, yang menunjukkan jalan keluar 

jika ada hambatan dalam proses berfikir siswa. Sebagai penanya, untuk menyadarkan siswa 

dari kekeliruan yang mereka perbuat dan memberi keyakinan pada diri sendiri. Sebagai 

administrator, yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di kelas. Sebagai pengarah, yang 

memimpin arus kegiatan berfikir siswa ke tujuan yang diharapkan. Sebagai manager, yang 

mengelola sumber belajar, waktu dan organisasi kelas. Sebagai rewarder, yang memberi 

penghargaan pada prestasi yang dicapai dalam rangka peningkatan belajar siswa. 

 

Tinjauan tentang Sistem Koloid 

Sistem koloid adalah suatu campuran zat yang terdiri dari fase terdispersi dan medium 

pendispersi dimana partikel-partikel fase terdispersi yang berukuran koloid tersebar merata 

dalam medium pendispersinya (Johari , J.M.C. dan M. Rachmawati, 2004:300). 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang menggunakan data pengamatan langsung 

terhadap jalannya proses pembelajaran di kelas. Dari data tersebut kemudian dianalisis melalui 

beberapa tahapan dalam siklus-siklus tindakan. 

 

Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Kakas yang beralamat di Jalan Raya kecamatan Kakas 

kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, pada minggu 4 Mei- minggu 1 Juni 2016 . 

 

Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Kakas yang terdiri dari 

33 siswa (21 siswa perempuan dan 12 siswa laki-laki). 
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Fokus penelitian 

Fokus yang diteliti dalam penelitian ini adalah hasil belajar kimia. 

 

Indikator kerja 

Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila terjadi peningkatan hasil belajar siswa 

yaitu secara klasikal, 85% siswa mencapai ketuntasan belajar minimal 65 (Mulyasa, 2004:99). 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penilaian hasil belajar kognitif siswa diperoleh dari tes pada tiap akhir siklus. Soal tes siklus 

yang digunakan untuk mengukur penguasaan kompetensi dan tingkat pemahaman siswa 

sebelum digunakan telah diujicobakan terlebih dahulu pada siswa kelas tiga yang telah 

memperoleh materi sistem koloid. Soal yang tidak memenuhi syarat dibuang dan yang 

memenuhi syarat digunakan. 

 

Berdasarkan data dapat diketahui bahwa setelah diterapkan model pembelajaran dengan 

pendekatan IBL, hasil belajar kognitif siswa mengalami peningkatan. Nilai rata-rata dari 47.61 

meningkat menjadi 77.43 pada siklus I, 86.89 pada siklus II dan meningkat lagi menjadi 89.77 

pada siklus III. Peningkatan hasil belajar tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman siswa   

terhadap materi pelajaran kimia semakin meningkat. Peningkatan hasil belajar kognitif ini juga 

diiringi dengan peningkatan ketuntasan belajar secara klasikal yaitu dari 27.91 % menjadi 

83.72% pada siklus I dan meningkat lagi menjadi 100% pada siklus II dan siklus III. Besarnya  

ketuntasan belajar pada siklus II sudah memenuhi target yang ditetapkan dalam indikator 

keberhasilan yakni sekurang-kurangnya 85% siswa mendapat nilai ≥ 65. 

 

Walaupun pada siklus II sudah terjadi peningkatan dalam pembelajaran dan sudah mencapai 

ketuntasanm belajar, namun siklus III tetap perlu dilaksanakan. Hal ini  untuk mengetahui 

apakah pembelajaran dengan pendekatan IBL benar-benar dapat digunakan untuk meningkatkan 

hasil belajar. 

 

Penilaian afektif siswa diperoleh dengan melakukan penyebaran angket pada tiap akhir siklus. 

Dari hasil angket tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui ketuntasan belajar afektif 

siswa. Penilaian afektif siswa diukur dari beberapa aspek, meliputi aspek kesadaran diri, 

kecakapan berfikir rasional, kecakapan social dan kecakapan akademik siswa. 

 

Berdasarkan data juga dapat dikletahui bahwa terjadi peningkatan hasil belajar afektif siswa. 

Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya nilai rata-rata afektif siswa, yaitu dari 72.31 pada siklus 

I, meningkat menjadi 77 pada siklus II, dan 80.39 pada siklus III. Sedangkan ketuntasan klasikal 

untuk siklus I, sklus II, maupun siklus III mencapai 100%. Sehingga secara klasikal hasil belajar 

afektif siswa pada siklus I, siklus II, dan siklus III sudah tuntas. Penilaian psikomotorik siswa 

diukur dari pengamatan langsung saat melakukan praktikum. Aspek yang diamati adalah 

keterampilan menyiapkan alat dan bahan, keterampiolan melakukan percobaan, keterampilan 

membaca hasil percobaan dan keterampilan mengkomunikasikan hasil pengamatan. 

 

Hasil data penelitian dapat diketahui terjadi peningkatan hasil belajar psikomotorik siswa. Hal 

ini dibuktikan dengan meningkatnya nilai rata-rata psikomotorik siswa yaitu 72.09 pada siklus I, 

76.31 pada siklus II, dan 78.78 pada siklus III. Peningkatan hasil belajar psikomotorik ini juga 

ditandai dengan peningkatan ketuntasan secara klasikal, yaitu 97.67 % pada siklus I kemudian 

meningkat menjadi 100% pada siklus II dan siklus III. Ini berarti bahwa hasil belajar 
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psikomotorik siswa baik pada siklus I, siklus II, maupun siklus III sudah tuntas. 

 

Berdasarkan deskripsi hasil belajar pada siklus I, siklus II, dan siklus III memperlihatkan bahwa 

penggunaan model pembelajaran dengan pendekatan IBL dapat meningkatkan hasil belajar kimia 

siswa. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Umiyati (2005) yaitu 

penggunaan pembelajaran Inkuiri terbimbing mampu meningkatkan hasil belajar, baik hasil 

belajar kognitif, afektif, maupun psikomotorik. 

 

Ketertarikan siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan pendekatan IBL merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Hal ini diperkuat dengan hasil analisis 

refleksi siswa pada lampiran 36. Dari hasil angket refleksi siswa terhadap pembelajaran kimia 

setelah diterapkan model pembelajaran dengan pendekatan IBL didapatkan hasil antara lain 

untuk siklus I, 100% siswa senang dengan suasana pembelajaran, 83.72% siswa senang      dengan 

metode yang digunakan guru, 79.09% siswa dapat menerima pelajaran yang diajarkan dengan 

mudah. Untuk siklus II, 100% siswa senang dengan suasana pembelajaran, 90.7% siswa senang 

dengan metode yang digunakan guru  dan 88.37% siswa dapat menerima pelajaran yang 

diajarkan dengan mudah. Untuk siklus III, 100% siswa senang dengan suasana pembelajaran, 

95.35% siswa  senang dengan metode yang digunakan guru dan 93.02% siswa dapat menerima 

pelajaran dengan mudah.  Keaktifan siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan IBL 

juga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil pengamatan dari siklus I 

sampai siklus III ternyata keaktifan siswa juga mengalami peningkatan. 

 

Aspek  yang diamati untuk mengukur keaktifan siswa dalam proses pembelajaran meliputi 

keseriusan siswa dalam mengikuti pelajaran, keaktifan siswa dalam percobaan, keaktifan siswa 

dalam mengajukan pertanyaan, keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan, persiapan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran, dan keseriusan siswa dalam mengerjakan tes. Untuk aspek 

keseriusan siswa dalam mengikuti pelajaran terjadi peningkatan prosentase jumlah siswa dari 

siklus I sampai siklus III, yaitu 76.74% pada siklus I menjadi 88.37% pada siklus II, dan 93.02% 

pada siklus III. Aspek keaktifan siswa dalam percobaan dan keseriusan dalam mengerjakan tes 

telah mencapai 100% untuk ketiga siklusnya. Ini menunjukkan bahwa semua siswa telah aktif 

dalam percobaan dan telah serius dalam mengerjakan tes. Keaktifan siswa dalam mengajukan 

pertanyaan juga mengalami peningkatan, yaitu 74.42% pada siklus I, menjadi 81.39% pada 

siklus II, dan 88.37% pada siklus III. Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan juga 

mengalami peningkatan yaitu 60.46% pada siuklus I, meningkat menjadi 81.39% pada siklus II, 

dan 86.05% pada siklus III. Sedangkan persiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran juga 

mengalami peningkatan, yaitu 93.02% pada siklus I menjadi 100% pada siklus II dan siklus III. 

Persiapan siswa ini meliputi persiapan dalam mebuat pertanyaan yang disertai dengan 

jawabannya dan persiapan dalam membawa sumber belajar. Dari hasil observasi tersebut 

menunjukkan bahwa pada siklus I masih ada beberapa siswa yang belum siap dalam mengikuti 

pembelajaran, baik dalam menyiapkan tugas maupun membawa sumber belajar. Namun pada 

siklus selanjutnya semua siswa telah menunjukkan kesiapannya dalam mengikuti pembelajaran.  

 

Adanya peningkatan ketertarikan dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran diduga karena 

siswa memperoleh hal-hal baru yang menarik dan tidak menjenuhkan bagi siswa karena dalam 

pembelajaran dengan pendekatan IBL dituntut keaktifan yang tinggi pada diri siswa.  

Peningkatan dan pencapaian hasil belajar yang sudah sesuai dengan yang diharapkan tidak lepas 

dari peran guru selama proses pembelajaran, karena guru merupakan salah satu komponen yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Untuk itu upaya yang dapat dilakukan guru agar hasil belajar 
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siswa dapat lebih optimal adalah dengan mempertinggi mutu penmgajaran dan kualitas proses 

pembelajaran. 

 

Sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar, guru terlebih dahulu menjelaskan hal-hal 

yang harus dikerjakan oleh siswa, yaitu siswa diberi tugas untuk mencari informasi tentang 

materi yang akan dibahas baik melalui buku, internet, maupun literature lain. Dari informasi 

yang mereka dapatkan kemudian siswa disuruh membuat pertanyaan yang disertai dengan 

jawabannya. Kegiatan selanjutnya adalah siswa melakukan percobaan untuk membuktikan 

informasi yang mereka peroleh. Berdasarkan percobaan tersebut kemudian ditarik kesimpulan 

tentang materi yang dibahas dengan bimbingan guru. Untuk lebih memotivasi siswa, guru 

memberikan penghargaan atas hasil yang telah dicapai oleh siswa. Penghargaan tersebut 

diberikan kepada siswa yang mau mempresentasikan hasil penemuannya di depan kelas. Hal 

tersebut sesuai dengan peranan guru dalam menciptakan kondisi yang mendukung yaitu 

motivator, fasilitator dan rewarder (Gulo, 2005: 86-87). 

 

Hasil observasi kegiatan guru pada siklus I, siklus II, maupun siklus III terjadi peningkatan nilai 

rata-rata, yaitu untuk siklus I nilai rata-ratanya    mencapai 3, untuk siklus II mencapai 3.29, dan 

untuk siklus III mencapai 3.41. Hasil observasi ketiga siklus tersebut menunjukkan kriteria baik. 

Pada siklus I guru mengalami beberapa kekurangan diantaranya adalah guru kurang memberi 

motivasi siswa saat pembelajaran berlangsung, guru kurang membawa siswa untuk mengaitkan 

materi dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, teknik bertanya yang dimiliki guru belum 

maksimal, pengelolaan kelas dan pengelolaan waktu kurang optimal. Berdasarkan kekurangan 

pada siklus I kemudian dilakukan perbaikan pada siklus II. Dari siklus II didapatkan hasil bahwa 

guru sudah memotivasi siswa saat pembelajaran berlangsung yaitu dengan cara mengaitkan 

materi dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, teknik bertanya dan pengelolaan kelas 

sudah baik namun masih ada kekurangan dalam hal pengelolaan waktu. Kekurangan dari siklus 

II ini kemudian diperbaiki pada siklus III dan didapatkan hasil bahwa guru sudah dapat 

melakukan pengelolaan waktu dengan baik. 

 

Kesimpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 

dengan pendekatan IBL pada mata pelajaran kimia khususnya pada pokok bahasan sistem koloid 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Kakas.. Hal ini ditandai 

dengan meningkatnya nilai rata-rata hasil belajar siswa. Sebelum penerapan model pembelajaran 

dengan pendekatan IBL nilai rata-rata kognitif siswa 47.61 dengan ketuntasan 27.91% dan 

setelah penerapan model pembelajaran dengan pendekatan IBL menjadi 77.42 dengan 

ketuntasan klasikal 83.72% pada siklus I, kemudian meningkat menjadi 86.89 dengan 

ketuntasan klasikal 100% pada siklus II, dan meningkat lagi menjadi 89.77 dengan ketuntasan 

klasikal 100% pada siklus III. Hasil belajar afektif siswa mengalami peningkatan dari 72.31 pada 

siklus I, 77 pada siklus II, dan 80.39 pada siklus III. Sedangkan hasil belajar psikomotorik siswa 

juga mengalami peningkatan dari siklus I, siklus II, dan siklus III, berturut-turut nilai rata-

ratanya adalah 72.09:76.31;dan 78.78. Dengan demikian target peneliti telah  tercapai. 

 

Saran 

Peneliti mengajukan beberapa    saran sebagai berikut: disarankan agar disamping menggunakan 

metode konvensional, guru juga  perlu menggunakan model pembelajaran dengan pendekatan 

IBL. Kreativitas guru perlu ditingkatkan untuk menjadikan model pembelajaran dengan 

pendekatan IBL lebih menarik 
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IMPROVING SCIENCE LEARNING ACHIEVEMENT THROUGH THE 

PROBLEM BASE LEARNING MODEL FOR CLASS IX 1 STUDENTS 

IN SMP N 1 BUKIT KEMUNING IN 2019/2020 

 

MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR IPA MELALUI MODEL 

PEMBELAJARAN PROBLEM BASE LEARNING PESERTA DIDIK 

KELAS IX 1 DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1  

BUKIT KEMUNING TAHUN 2019/2020 
 

Hj.Nurfi ‘ ah 

 

 

ABSTRACT 

Problems in learning can be overcome by one of the learning models within the scope, namely the Problem Base 

Learning learning model, which is carried out in two cycles consisting of three meetings, which aims to improve 

student learning achievement. Based on the results of the study, the data shows that the Problem Base Learning 

learning model can improve learning achievement, it is evident from the observations in cycle 1 that the data 

shows low results, then in the second cycle there is an increase in learning achievement. Thus the Problem Base 

Learning model can improve the science learning achievement of students in class IX 1 State Junior High 

School 1 Bukit Kemuning, North Lampung Regency. 

Key Word: Learning Achievement and Problem Base Learning Model 

 

ABSTRAK 

Permasalahan dalam pembelajaran dapatlah diatasi dengan salah satu model pembelajaran dalam lingkup yaitu 

model pembelajaran Problem Base Learning, yang dilakukan dalam dua siklus yang terdiri dari tiga kali 

pertemuan, yang bertujuan untuk meningkatkanprestasi belajar peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian, data 

menunjukkan model pembelajaran Problem Base Learning dapat meningkatkan prestasi belajar, hal tersebut 

terb ukti dari hasil pengamatan pada siklus 1 data menunjukkan hasil rendah, kemudia  pada siklus II terjadi 

peningkatan prestasi belajar. Dengan demikian model pembelajaran Problem Base Learning dapat 

meningkatkaan prestasi belajar IPA peserta didik kelas IX 1 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bukit 

Kemuning Kabupaten Lampung  Utara. 

Kata Kunci: Prestasi Belajar dan Model Pembelajaran Problem Base Learning 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam proses belajar mengajar adalah 

nyaman belajar dan kegiatan belajar yang menyenangkan. Situasi kondusif dalam belajar tentu saja 

dipengaruhi oleh  faktor guru yang mampu mengelola pembelajaran ,guru haruslah mengenal karakter 

dari para peserta didik di kelasnya. 

 

Sudah selayaknya ada perubahan paradigma dalam proses pembelajaran IPA di sekolah, yang semula 

menitikberatkan pada situasi guru mengajar menjadi peserta didik yang belajar. Karena itulah guru 

harus menggunakan model pembelajaran yang membuat peserta didik yang aktif. Hal yang demikian 

sangat diperlukan karena mata pelajaran IPA merupakan pelajaran yang diajarkan dari tingkat 

pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi dan termasuk salah satu mata pelajaran yang di Ujian 

Nasionalkan. 
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Pembelajaran di kelas IX 1  SMPN 1 Bukit Kemuning, masih menunjukkan prestasi yang kurang  

bagus. Hal tersebut terlihat dari hasil pengamatan jika peserta didik kurang disiplin dan tidak aktif 

dalam proses belajar. Selain itu peserta didik juga kurang tertarik mengikuti pelajaran. Bila ada tugas 

mandiri, tidak bersemangat dalam mengerjakannya dan kurang bertanggung jawab untuk 

menyelesaikannya. Bila diberikan tugas kelompok, banyak yang hanya mengandalkan temannya satu 

kelompok yang dipandang mampu. Kondisi inilah yang menyebabkan rendahnya prestasi belajar 

peserta didik yang ditunjukkan dengan hasil belajarnya sebagian besar dibawah nilai tuntas. 

 

Melihat kenyataan tersebut di atas maka peneliti sekaligus sebagai guru IPA merasa perlu mencarikan 

solusi dari masalah tersebut, langkah tersebut dengan melakukan penelitian melalui Penelitian 

Tindakan kelas (PTK), dengan menerapkan model pembelajaran Problem Base Learning di kelas IX 1  

SMPN 1 Bukit Kemuning. Adapun judul penelitian kami adalah,” Meningkatkan Prestasi Belajar IPA 

Melalui Model pembelajaran Problem Base Learning Peserta didik Kelas IX 1 di Sekolah Menegah 

Pertama Negeri 1 Bukit Kemuning tahun 2019/2020 ”. 

 

Identifikasi Masalah  

Apakah penggunaan model pembelajaran Problem Base Learning dapat meningkatkan aktifitas 

berdoa sebelum dan sesudah belajar IPA di kelas IX 1 SMPN 1 Bukit Kemuning? Apakah 

penggunaan model pembelajaran Problem Base Learning dapat meningkatkan disiplin belajar IPA di 

kelas IX 1 SMPN 1 Bukit Kemuning? Apakah penggunaan model pembelajaran Problem Base 

Learning dapat meningkatkan kebersihan tugas peserta didik kelas IX 1  SMPN 1 Bukit Kemuning.? 

Apakah penggunaan model pembelajaran Problem Base Learning dapat  meningkatkan rasa ingin 

tahu peserta didik kelas IX 1  SMPN 1 Bukit Kemuning.? Apakah penggunaan model pembelajaran 

Problem Base Learning dapat meningkatkan rasa tanggung jawab diri dan kelompok  peserta didik 

kelas IX 1 SMPN 1 Bukit Kemuning? Apakah penggunaan model pembelajaran Problem Base 

Learning dapat meningkatkan pemahaman tugas peserta didik kelas IX 1  SMPN 1 Bukit Kemuning.? 

Apakah penggunaan model pembelajaran Problem Base Learning dapat meningkatkan kerapihan 

peserta didik kelas IX 1  SMPN 1 Bukit Kemuning? Apakah penggunaan model pembelajaran 

Problem Base Learning dapat meningkatkan kesesuaian dengan tugas  peserta didik kelas IX 1  

SMPN 1 Bukit Kemuning.? Apakah penggunaan model pembelajaran Problem Base Learning dapat       

meningkatkan kebenaran jawaban peserta didik kelas IX 1  SMPN 1 Bukit Kemuning.? Apakah 

penggunaan model pembelajaran Problem Base Learning dapat  meningkatkan prestasi belajar peserta 

didik kelas IX 1  SMPN 1 Bukit Kemuning.? 

 

Perumusan masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Apakah penggunaan model pembelajaran Problem 

Base Learning dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik kelas IX 1 SMPN 1 Bukit 

Kemuning. Tahun 2019/2020 ” 

 

Tujuan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian tindakan kelas bertujuan untuk: Meningkatkan aktifitas berdoa  sebelum 

dan sesudah belajar IPA dengan penerapan model pembelajaran Problem Base Learning di kelas IX 1  

SMPN 1 Bukit Kemuning. Meningkatkan disiplin  belajar IPA dengan penerapan model pembelajaran 

Problem Base Learning di kelas IX 1  SMPN 1 Bukit Kemuning. Meningkatkan kebersihan tugas 

peserta didik dengan penerapan model pembelajaran Problem Base Learning kelas IX 1  SMPN 1 

Bukit Kemuning. Meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik dengan penerapan model pembelajaran 

Problem Base Learning  kelas IX 1  SMPN 1 Bukit Kemuning. Meningkatkan rasa tanggung jawab 

diri dan kelompok peserta didik dengan penerapan model pembelajaran Problem Base Learning      
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kelas IX 1 SMPN 1 Bukit Kemuning. Meningkatkan pemahaman tugas peserta didik dengan 

penerapan model pembelajaran Problem Base Learning dapat kelas IX 1  SMPN 1 Bukit Kemuning. 

Meningkatkankerapihan peserta didik dengan penerapan model pembelajaran Problem Base Learning 

dapat kelas IX 1 SMPN 1 Bukit Kemuning. Meningkatkan kesesuaian tugas  peserta didik dengan 

penerapan model pembelajaran Problem Base Learning dapat kelas IX 1 SMPN 1 Bukit Kemuning. 

Meningkatkan kebenaran jawaban peserta didik dengan penerapan model pembelajaran Problem Base 

Learning dapat kelas IX 1 SMPN 1 Bukit Kemuning. Meningkatkan prestasi belajar peserta didik 

dengan penerapan model pembelajaran Problem Base Learning dapat kelas IX 1 SMPN 1 Bukit 

Kemuning. 

 

Kajian Pustaka  

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA ) diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat sehingga 

dapat membantu peserta didik dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai alam 

sekitar. IPA berkaitan dengan cara mencari tahu tentang fenomena alam secara sistematik, sehingga 

IPA bukan merupakan penguasaan kumpulan pengetahuan berupa fakta, konsep–konsep, atau prinsip 

saja tetapi juga merupakan suatu proses. 

 

Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri 

dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya dalam kehidupan 

sehari–hari. Proses pembelajaran menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar peserta didik menjelajahi dan memmahami alam sekitar secara 

ilmiah. 

 

Dari buku IPA SMP yang digunakan, dikatakan bahwa IPA merupakan salah satu cabang yang 

mendasari perkembangan teknologi maju dan konsep hidup harmonis dengan alam perkembangan 

pesat dibidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dipicu oleh temuan dibidang IPA 

material melalui penemuan piranti mikroelektronika yang mampu memuat banyak informasi dengan 

ukuran sangat kecil. Sebagai ilmu yang mempelajari fenomena alam, IPA juga memberikan pelajaran 

yang baik kepada manusia untuk hidup selaras berdasarkan hukum alam. Pengelolaan sumber daya 

alam dan lingkungan serta pengurangan dampak bencana alam tidak akan berjalan secara optimal 

tanpa pemahaman yang baik tentang IPA. 

 

Mata pelajaran IPA dimaksudkan pertama sebagai wahana untuk menumbuhkan kemampuan berpikir 

yang berguna untuk memecahkan masalah didalam kehidupan kita sehari hari. Kedua, mata pelajaran 

IPA perlu diajarkan untuk tujuan yang lebih khusus yaitu membekali peserta didik pengetahuan, 

pemahaman dan sejumlah kemampuan yang dipersyaratkan untuk memasuki jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi serta mengembangkan ilmu dan tehnologi. 

 

Mata pelajaran IPA bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut Membentuk 

sikap positif terhadap IPA dengan menyadari keteraturan dan keindahan alam serta mengagungkan 

kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Membentuk sikap ilmiah yaitu jujur, obyektif, terbuka, ulet, kritis, 

dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Mengembangkan pengalaman untuk dapat merumuskan 

masalah, mangajukan dan menguji hipotesis melalui percobaan, merancang dan merakit instrumen 

percobaan, mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkandata, serta mengkomunikasikan hasil 

percobaan secara lisan dan tertulis. Mengembangkan kemampuan bernalar dalam berpikir analisis 

induktif dan deduktif dengan menggunakan konsep dan prisip IPA  untuk menjelaskan berbagai 

peristiwa alam dan penyelesaian masalah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Menguasai konsep 

dan prisip IPA serta mempunyai ketrampilan mengembangkan pengetahuan dan sikap percaya diri 
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sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi serta mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi.   

 

Paparan tersebut  menunjukkan bahwa IPA berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta–fakta, 

konsep atau prinsip–prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA 

diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, 

serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya didalam kehidupan sehari–hari. 

Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk 

Problem Base Learning dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. 

 

Pelajaran IPA diperlukan dalam kehidupan kita  untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui 

pemecahan masalahn yang dapat diidentifikasikan. Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana 

untuk menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan. Ditingkat SMP/MTs diharapkan ada 

penekanan pembelajaran Salingtemas ( Sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat ) secara terpadu 

yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya melalui 

penerapan konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana.  

 

Pembelajaran IPA dilaksanakan secara Problem Base Learning untuk menumbuhkan kemampuan 

berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan 

hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA Ditingkat SMP/MTs menekankan pada pemberian 

pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan ketrampilan proses dan 

sikap ilmiah. 

 

Kompetensi dasar (KD) dan Indikator pelajaran Ditingkat SMP/MTs merupakan standar minimum 

yang secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuandalam pengembangan 

kurikulum disetiapa satuan pendidikan. Pencapaian Kompetensi dasar dan Indikator didasarkan pada 

pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah, dan pengetahuan sendiri 

yang difasilitasi oleh guru. 

 

Prestasi Belajar  

Prestasi belajar berdasarkan para ahli berasal dari kata  ” Prestasi” dan ”belajar”. Menurut  H.S.Sastra 

Carita, ” Prestasi adalah hasil yang telah dicapai dan belajar adalah berusaha supaya mendapatkan 

suatu kepandaian.Sedangkan menurut Eddy Suwaedi Kartawdjaya (1987 : 17 dalam kutipan ) bahwa 

prestasi belajar adalah ”sebagai tindakan menelaah hasil pelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan 

yang akan direncanakan” 

 

Menurut Buchori (1997: 85) Prestasi adalah hasil yang berupa angka, huruf serta tindakan hasil 

belajar yang berupa angka atau hasil karya yang dicapai juga dapat untuk memotivasi agar prestasi 

lebih meningkat”. Prestasi juga diartikan hasil yang diperoleeh karena adanya aktifitas belajar yang 

dilakukan seorang siswa yang mempunyai nilai akademik . Sedangkan yang diakui Depdikbud (1996: 

35) menyatakan: hasil belajar adalah penyerapan yang setinggi tingginya terhadap apap- apa yang 

dipelajari sendiri atau apa yang diberikan oleh guru terutama berupa pengetahuan, pengertian, hingga 

siswa tersebut dapat mengembangkan prestasi” 
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Maka dari itulah, pembelajaran tidak lagi berupa transfer ilmu dari guru kepada peserta didik, 

melainkan melalui aktifitas belajar peserta didik . Peserta didik dibuat dengan kesadran sendiri dapat 

memahami materi pembelajaran melalui eksplorasi, baik dari buku- buku pelajaran, menemukan 

sesuatu dialam/ lingkungan. Selain memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik guru juga 

perlu meningkatkan aktifitas belajar peserta didik dengan strtegi yang menyenangkan, misalnya 

dengan membuatskenario pembelajaran permaina sederhana yang tanpa sadar peserta didik diajak 

untuk melihat yang riel (nyata) tetapi dengan cara yang mengasikkan. Pengertian tersebut menjadi 

acuan penelitian ini, yang menekankan pada usha meningkatkan prestasi belajar dari peserta didik . 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dikelas  IX 1 SMP N 1 Bukit Kemuning  Penelitian tindakan 

kelas ini dilakukan 3 bulan dimulai dari bulan juli sampai bulan september 2019/2020. Observer 

dalam PTK ini adalah teman sejawat di SMP N 1 Bukit Kemuning yang membantu pelaksanaan 

penelitian, yang memahami pelaksanaan penelitian tindakan kelas dan memahami instrumen 

penelitian  Penelitian tindakan kelas terdiri dari 4 tahap yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan 

(observasi), dan refleksi yang saling berulang dalam siklus berikutnya. Subyek penelitian adalah 

peserta didik kelas IX C semester ganjil tahun 2019/2020  yang berjumlah 32 peserta didik. Alasan 

memilih kelas ini, karena prestasi belajar peserta didik masih rendah dan penelitibertugas mengajar 

IPA dikelas tersebut. Peneliti bertanggung jawab untuk mengatasi masalah pembelajaran dikelas 

terkait mata pelajaran IPA 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pembahasan penelitian dilihat pada data, terlihat perkembangan penelitian selalu meningkat, hal ini 

berdasrkan data penelitian pada tabel- tabel penilaian sebagai berikut: 

Aspek Siklus Pertemuan  Score  

   A (%) B (%) C (%) 

  1 22,1 30,7 47,2 

 1 2 31,87 33,75 34,38 

PROSES  3 35,62 36,25 28,2 

BELAJAR  4 48,75 27,5 23,75 

 2 5 66,87 16,88 16,25 

  6 80,62 11,87 7,5 

  1 12,5 34,32 53,13 

 1 2 28,12 46,88 25 

KERJA  3 43,76 40,62 15,62 

KELOMPOK  4 65,62 28,12 6,25 

 2 5 78,13 12,5 9,37 

  6 87,5 9,37 3,3 

   Tuntas belajar  

  1 10 22  

 1 2 16 16  

HASIL 

PRESTASI 

 3 20 12  

SISWA  4 22 10  

 2 5 24 8  

  6 26 6  
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Dari pertemuan 1 ini diperoleh data sebagai berikut: Hasil pengamatan proses belajar individu peserta 

didik pada pertemuan ke 1, siklus 1 yang mendapatkan nilai sangat baik sebesar 22,1%, nilai baik 

30,7%, dan yang mendaptkan nilai cukup 47,2% Pengamatan hasil kerja kelompok pada pertemuan ke 

1, siklus 1 yang mendapatkan nilai sangat baik sebesar 12,5%, nilai baik 34,32%, dan yang 

mendaptkan nilai cukup 53,13% 

 

Berdasarkan hasil tes, peserta didik yang tuntas sebanyak 10 anak dan yang tidak tuntas 22 anak. Dari 

pertemuan 2 ini diperoleh data sebagai berikut: hasil pengamatan proses belajar individu peserta didik 

pada pertemuan ke 2, siklus 1 yang mendapatkan nilai sangat baik sebesar 31,87%, nilai baik 33,75%, 

dan yang mendaptkan nilai cukup 34,38% dengan demikian terjadi peningkatan kearah yang lebih 

baik pada pertemuan ke 2 dibanding pertemuan ke 1. Pengamatan hasil kerja kelompok pada 

pertemuan ke 2, siklus 1 yang mendapatkan nilai sangat baik sebesar 28,12%, nilai baik 46,88%, dan 

yang mendaptkan nilai cukup 25,0% Berdasarkan hasil tes, peserta didik yang tuntas sebanyak 16 

anak dan yang tidak tuntas 16 anak. Dari pertemuan 3 ini diperoleh data sebagai berikut: Hasil 

pengamatan proses belajar individu peserta didik pada pertemuan ke 3, siklus 1 yang mendapatkan 

nilai sangat baik sebesar 35,62%, nilai baik 36,25%, dan yang mendaptkan nilai cukup 28,2% . 

dengan demikian terjadi peningkatan kearah yang lebih baik pada pertemuan ke 3 dibanding 

pertemuan ke 2. Pengamatan hasil kerja kelompok pada pertemuan ke 3, siklus 1 yang mendapatkan 

nilai sangat baik sebesar 43,76%, nilai baik 40,62%, dan yang mendaptkan nilai cukup 15,62%  

 

Berdasarkan hasil tes, peserta didik yang tuntas sebanyak 20 anak dan yang tidak tuntas 12 anak. Dari 

pertemuan 4 ini diperoleh data sebagai berikut: Hasil pengamatan proses belajar individu peserta didik 

pada pertemuan ke 4, siklus 11 yang mendapatkan nilai sangat baik sebesar 48,75%, nilai baik 21,5%, 

dan yang mendaptkan nilai cukup 23,75% dengan demikian terjadi peningkatan ke arah lebih baik 

pada pertemuan ke 4 dibanding pertemuan ke 3,  Pengamatan hasil kerja kelompok pada pertemuan 

ke 4, siklus 11 yang mendapatkan nilai sangat baik sebesar 65,62%, nilai baik 28,2%, dan yang 

mendaptkan nilai cukup 6,25%.  

 

Berdasarkan hasil tes, peserta didik yang tuntas sebanyak 22 anak dan yang tidak tuntas 10 anak. Dari 

pertemuan 5  ini diperoleh data sebagai berikut: Hasil pengamatan proses belajar individu peserta 

didik pada pertemuan ke 5, siklus 11 yang mendapatkan nilai sangat baik sebesar 66,87%, nilai baik 

16,88%, dan yang mendaptkan nilai cukup 16,25% . dengan demikian terjadi peningkatan kearah  

lebih baik pada pertemuan ke 5 dibanding pertemuan ke 4 Pengamatan hasil kerja kelompok pada 

pertemuan ke 5, siklus 11 yang mendapatkan nilai sangat baik sebesar 78,13%, nilai baik 12,5%, dan 

yang mendaptkan nilai cukup 9,37%. Berdasarkan hasil tes, peserta didik yang tuntas sebanyak 24 

anak dan yang tidak tuntas 8 anak. Dari pertemuan 6 ini diperoleh data sebagai berikut: Hasil 

pengamatan proses belajar individu peserta didik pada pertemuan ke 6, siklus 11 yang mendapatkan 

nilai sangat baik sebesar 80,62%, nilai baik 11,87%, dan yang mendaptkan nilai cukup 7,5z%  dengan 

demikian terjadi peningkatan kearah  lebih baik pada pertemuan ke 6 dibanding pertemuan ke 5 

Pengamatan hasil kerja kelompok pada pertemuan ke 6, siklus 11 yang mendapatkan nilai sangat baik 

sebesar 87,5%, nilai baik 9,37%, dan yang mendapatkan nilai cukup 3,13% 

 

Berdasarkan hasil tes, peserta didik yang tuntas sebanyak 26 anak dan yang tidak tuntas 6 anak. 

Pembahasan hasil penelitian dari setiap pertemuan terlihat mengalami peningkatan , dan diakhir 

pertemuan ke 6 terjadi peningkatan secara keseluruhan, jadi dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

IPA dapat meningkat melalui model Problem Base Learning pada peserta didik kelas IX 1 di SMP 

Negeri 1 Bukit Kemuning tahun 2019/2020. 
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Kesimpulan  

Model pembelajaran Problem Base Learning dapat meningkatkan aktifitas berdoa sebelum dan 

sesudah belajar IPA   di kelas IX 1  SMPN 1 Bukit Kemuning. Model pembelajaran Problem Base  

Learning dapat meningkatkan disiplin  belajar IPA di kelas IX 1 SMPN 1 Bukit Kemuning. Model 

pembelajaran Problem Base Learning dapat meningkatkan kebersihan tugas peserta didik kelas IX 1  

SMPN 1 Bukit Kemuning. Model pembelajaran Problem Base Learning dapat meningkatkan rasa 

ingin tahu peserta didik kelas IX 1 SMPN 1 Bukit Kemuning. Model pembelajaran Problem Base  

Learning dapat meningkatkan rasa tanggung jawab diri dan kelompok peserta didik kelas IX 1 SMPN 

1 Bukit Kemuning. Model pembelajaran Problem Base Learning dapat meningkatkan pemahaman 

tugas peserta didik kelas IX 1  SMPN 1 Bukit Kemuning. Model pembelajaran Problem Base  

Learning dapat meningkatkan kerapihan peserta didik   kelas IX 1  SMPN 1 Bukit Kemuning. Model 

pembelajaran Problem Base Learning dapat meningkatkan kesesuaian dengan tugas  peserta didik 

kelas IX 1  SMPN 1 Bukit Kemuning. Model pembelajaran Problem Base Learning dapat 

meningkatkan kebenaran jawaban peserta didik   kelas IX 1  SMPN 1 Bukit Kemuning. Model 

pembelajaran Problem Base Learning dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik  kelas IX 1  

SMPN 1 Bukit Kemuning. Hasil PTK ini menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran 

Problem Base  Learning dapat meningkatkan prestasi belajar IPA peserta didik  kelas IX 1  SMPN 1 

Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara tahun 2019/2020 

 

Saran 

Dari hasil yang diperoleh dari penelitian tindakan kelas dengan model pembelajaran Problem Base  

Learning, peneliti memberikan saran-saran: Model pembelajaran Problem Base Learning dapat 

digunakan guru untuk mengatasi masalah pembelajaran PTK sebaiknya dilaksanakan guru untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan peningkatan karir untuk kenaikan pangkat golongan 

Pelaksanaan PTK melalui model-model pembelajaran menjadikan peningkatan mutu pendidikan 

disekolah, khususnya kelas yang diampu: Penelitian serupa diperlukan untuk melihat hasil yang lebih 

baik, khususnya bila terdapat jumlah peserta didik yang berbeda. Penelitian dapat juga dilaksanakan 

dengan menggunakan model pembelajaran lainnya terkait kurikulum, seperti model pembelajaran 

kooperatif learning, discovery learning dan project base learning 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Arikunto, Suharsimi, 2010, Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta: Rhineka Cipta 

Rinderiyana, 2014, Model dan Metode Pembelajaran, Lampung: Rumah Guru 

Roestiyah N.K,2012, Problem Base Learning, Jakarta:Publishing 

Supardi, Suhardjono,2011, Strategi Menyusun Penelitian Tindakan Kelas, Yogyakarta,: Andi Ofset. 

Permenpan dan RB no.16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. 

Permen no.35 Tahun 2010 Tentang Juknis Juklak Kenaikan Pangkat guru. 

Lain-lain: 

Buku Paket IPA (Buku Guru dan Siswa) kurikulum 2013 tahun 2015 

Anonim, http://kemendikbud.go.id//artikel, Pentingnya PTK bagi Guru, diunduh tanggal 5 april 

2019/2020, pukul 20.00 Wib 

 

* 

Hj.Nurfi ‘ ah, S.Pd 

Dinas Pendidikan Lampung Utara 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bukit Kemuning  Provinsi Lampung 

 

*********** 

http://kemendikbud.go.id/artikel


 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7  │   No.3 │    MARET 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         22 

  

THE ROLE OF THE PRINCIPAL AS SUPERVISOR IN 

REALIZING TEACHER PROFESSIONALISM IN 

SD NEGERI 04 TANJUNG AMAN, LAMPUNG UTARA 

 

PERAN KEPALA SEKOLAH SEBAGAI SUPERVISOR 

DALAM MEWUJUDKAN PROFESIONALISME GURU DI  

SD NEGERI 04 TANJUNG AMAN LAMPUNG UTARA 
 

*Siti Najedah 

 

 

ABSTRACT 

This type of research is a field research method with a qualitative descriptive analysis method. Data collection 

methods used in this study were observation, interviews and documentation. Based on the results of the study, it 

can be concluded that the role of the principal as a supervisor in realizing teacher professionalism is by 

carrying out programs that support the realization of teacher professionalism such as providing guidance for 

teachers in terms of learning models, finding teacher difficulties and solving them, improving the quality of 

educators, fostering classroom management, organizing teachers, and conduct evaluations; Strategies and 

efforts made by the principal as a leader in realizing teacher professionalism by conducting supervision, class 

observations, observations, and the coaching process; The factors that influence the principal as a supervisor in 

realizing teacher professionalism are facilities and infrastructure that have not been fulfilled as a whole, 

shyness and reluctance towards teachers and staff of more senior employees, as well as the limited financial 

condition of the school. 

Key Word: Principal Role, Supervisor, Teacher Professionalism 

 

ABSTRAK 

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (field research) dengan metode analisa deskriptif 

kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran kepala sekolah sebagai supervisor 

dalam mewujudkan profesionalisme guru dengan melakukan program-program yang mendukung terwujudnya 

profesionalisme guru seperti melakukan bimbingan bagi guru dalam hal model pembelajaran, mencari kesulitan 

guru dan menyelesaikannya, meningkatkan mutu pendidik, membina pengelolaan kelas, mengorganisasikan 

guru-guru, serta melakukan evaluasi; Strategi dan upaya yang dilakukan kepala sekolah sebagai pemimpin 

dalam mewujudkan profesionalisme guru dengan melakukan pengawasan, observasi kelas, pengamatan, serta 

proses pembinaan; Adapun faktor yang mempengaruhi kepala sekolah sebagai supervisor dalam mewujudkan 

profesionalisme guru seperti sarana dan prasarana yang belum terpenuhi secara keseluruhan, rasa sungkan dan 

enggan terhadap guru-guru serta staff karyawan yang lebih senior, serta kondisi finansial sekolah yang masih 

terbatas. 

Kata Kunci: Peran Kepala Sekolah, Supervisor, Profesionalisme Guru 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sebuah investasi terpenting serta memiliki peranan bagi terwujudnya sumber 

daya manusia yang berkualitas dan memiliki peranan sentral bagi perkembangan sumber daya 

manusia.Sejalan dengan tantangan kehidupan global, pendidikan merupakan hal yang sangat penting 

karena pendidikan salah satu penentu mutu Sumber Daya Manusia.Dimana dewasa ini keunggulan 

suatu bangsa tidak lagi ditandai dengan melimpahnya kekayaan alam, melainkan pada keunggulan 
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Sumber Daya Manusia (SDM). Dimana mutu Sumber Daya Manusia (SDM) berkorelasi positif 

dengan mutu pendidikan, mutu pendidikan sering diindikasikan dengan kondisi yang baik, memenuhi 

syarat, dan segala komponen yang harus terdapat dalam pendidikan.Komponen-komponen tersebut 

adalah masukan, proses, keluaran, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta biaya. 

 

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang memiliki 

kemampuan dasar untuk belajar, sehingga dapat mengikuti bahkan menjadi pelopor dalam 

pembaharuan dan perubahan dengan cara memberdayakan sumber-sumber pendidikan secara optimal 

melalui pembelajaran yang baik dan kondusif. Pendidikan atau sekolah yang berkualitas disebut juga 

sekolah yang berprestasi, sekolah yang baik atau sekolah yang sukses, sekolah yang efektif dan 

sekolah yang unggul.Sekolah yang unggul dan bermutu itu adalah sekolah yang mampu bersaing 

dengan siswa di luar sekolah.Juga memiliki akar budaya serta nilai-nilai etika moral (akhlak) yang 

baik dan kuat. 

 

Tenaga kependidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan pengetahuan, 

keterampilan, dan karakter peserta didik. Oleh karena itu tenaga kependidikan yang profesional akan 

melaksanakan tugasnya secara profesional sehingga menghasilkan tamatan yang lebih bermutu. 

Menjadi tenaga kependidikan yang profesional tidak akan terwujud begitu saja tanpa adanya upaya 

untuk meningkatkannya, adapun salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan pengembangan 

profesionalisme ini membutuhkan dukungan dari pihak yang mempunyai peran penting dalam hal ini 

adalah kepala sekolah sebagai supervisor, dimana kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan 

yang sangat penting karena kepala sekolah berhubungan langsung dengan pelaksanaan program 

pendidikan di sekolah. 

 

Kepala sekolah yang berhasil apabila mereka memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang 

kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peranan kepala sekolah sebagai seorang supervisor 

yang diberi tanggung jawab untuk memimpin sekolah.Ketercapaian tujuan pendidikan sangat 

bergantung pada kecakapan dan kebijaksanaan kepemimpinan kepala sekolah sebagai supervisor yang 

merupakan salah satu pemimpin pendidikan.Karena kepala sekolah merupakan seorang pejabat yang 

profesional dalam organisasi sekolah yang bertugas mengatur semua sumber organisasi dan 

bekerjasama dengan guru-guru dalam mendidik siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan 

keprofesionalan kepala sekolah sebagai supervisor pengembangan profesionalisme tenaga 

kependidikan mudah dilakukan karena sesuai dengan fungsinya, kepala sekolah memahami kebutuhan 

sekolah yang ia pimpin sehingga kompetensi guru tidak hanya berhenti pada kompetensi yang ia 

miliki sebelumnya, melainkan bertambah dan berkembang dengan baik sehingga profesionalisme 

guru akan terwujud. 

 

Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana peran kepala 

sekolah sebagai supervisor dalam mewujudkan profesionalisme guru di SD Negeri 04 Tanjung 

Aman? Apa saja strategi dan upaya yang dilakukan kepala sekolah sebagai pemimpin dalam 

mewujudkan profesionalisme guru di SD Negeri 04 Tanjung Aman? Faktor apa saja yang 

mempengaruhi peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam mewujudkan profesionalisme guru di 

SD Negeri 04 Tanjung Aman? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana peran kepala 

sekolah sebagai supervisor dalam mewujudkan profesionalisme guru di SD Negeri 04 Tanjung 
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Aman; Untuk mengetahui apa saja strategi dan upaya yang dilakukan kepala sekolah sebagai 

pemimpin dalam mewujudkan profesionalisme guru di SD Negeri 04 Tanjung Aman; Untuk 

mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam 

mewujudkan profesionalisme guru di SD Negeri 04 Tanjung Aman. 

 

Landasan Teori 

Kepala sekolah adalah pimpinan tertinggi di sekolah, pola kepemimpinananya akan sangat 

berpengaruh bahkan sangat menentukan kemajuan sekolah. Oleh karena itu dalam pendidikan 

modern kepemimpinan kepala sekolah merupakan jabatan strategis dalam mencapai tujuan 

pendidikan. 

 

Pada dasarnya kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah adalah kompetensi 

sebagai seorang guru professional, yang kemudian diberi tugas-tugas tambahan sebagai kepala 

sekolah. 

 

Dengan demikian kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah sebagai pejabat 

professional dalam bidang kependidikan adalah meliputi 4 (empat) kompetensi yang diwajibkan pada 

guru berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu meliputi Kompetensi 

Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Professional, dan Kompetensi Sosial. Disamping 

keempat kompetensi diatas, bagi guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 

masih diharuskan menguasai 3 (tiga) kompetensi tambahan seperti yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional RI No. 13 Tahun 2007.Ketiga kompetensi tersebut adalah meliputi 

Kompetensi Manajerial, Kompetensi Kewirausahaan, dan Kompetensi Supervisor. 

 

Guru memainkan peran penting dalam transformasi budaya dalam sistem persekolahan, khususnya 

dalam menata interaksi peserta didik dengan sumber belajar untuk mencapai prestasi yang diinginkan. 

Berikut ini adalah indikator-indikator untuk menilai profesionalisme guru, yaitu : Guru yang memiliki 

kemampuan akademik dan profesionalisme yang memadai; Mutu kepribadian yang mantap; 

Menghayati profesinya sebagai guru; Profesi keguruan merupakan kegiatan yang membutuhkan 

berbagai keterampilan, sedangkan keterampilan tersebut memerlukan pelatihan, baik pelatihan 

kemampuan yang terbatas, keterampilan terintegrasi, dan keterampilan mandiri. 

 

Pembentukan kemampuan profesionalisme keguruan memerlukan pengintegrasian fungsional antara 

teori, praktek dan materi serta metodologi penyampaiannya.Kemampuan pembelajaran adalah 

perbuatan yang rumit yang merupakan pengintegrasian secara utuh berbagi komponen kemampuan, 

sikap dan nilai. Pembentukan keterampilan dasar pembelajaran memerlukan pengalaman lapangan 

yang dilakukan secara bertahap, sistematis mulai dari pengenalan medan, latihan keterampilan 

terbatas, sampai pelaksanaan dan penghayatan tgas-tugas kependidikan secara utuh dan aktual. 

 

Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diungkapkan diatas, maka hipotesis tindakan dalam 

penelitian ini adalah peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam mewujudkan profesionalisme 

guru di SD Negeri 04 Tanjung Aman Lampung Utara. 

 

Metodologi Penelitian 

Tempat penelitian ini dilaksanakan pada sekolah SD Negeri 04 Tanjung Aman, dipilihnya sekolah ini 

sebagai tempat penelitian disebabkan penulis menjadi kepala sekolah di sekolah ini sehingga telah 

mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam sekolah tersebut. 
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Dalam kegiatan ini peneliti mempunyai rekan selaku observer yang bertugas mengamati kegiatan 

yang akan diamati, observer tersebut Ibu Putri Anggun Cikyta, S.Kom yang dipilih agar agar dapat 

sama-sama memperhatikan kegiatan dalam penelitian ini. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut : Wawancara. 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara bebas terpimpin yaitu 

proses wawancara dimana peneliti bertanya kepada responden, kemudian responden menjawab secara 

bebas. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang menyangkut karakteristik atau sifat 

permasalahan dari objek penelitian. Dokumentasi. Setelah dilakukan wawancara dan kunjungan 

langsung kedalam kelas, peneliti membuat dokumentasi berupa laporan kegiatan dan foto-foto selama 

kegiatan. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Sebagai lembaga pendidikan yang bernaung pada dinas pendidikan yang berada pada Pemerintahan 

Kabupaten, mengembang visi misi pendidikan, dimana dinamika pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai tenaga edukatif dituntut pelaksanaan tugas sebagai guru sedapat mungkin bertindak 

sebagai aktor pembelajaran yang profesional. Dalam usaha memahami tugas dan tanggung jawab 

tenaga pendidik dalam hal ini seorang guru, dalam acuan dan tujuan yang ingin dicapai dalam 

pembelajarannya adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang 

RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Menyatakan Guru adalah pendidik profesional. 

 

Pengembangan sumber daya manusia sangat terkait dengan kegiatan perencanaan, program 

pengembangan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pengawasan terhadap sumber daya manusia. 

Memberi kesempatan belajar kepada guru yang dibarengi dengan asumsi bahwa hasil yang dicapai 

adalah positif, pada prinsipnya telah memberikan peluang terhadap peningkatan kemampuan dan 

kompetensi sumber daya manusia (SDM). 

 

Penataan sumber daya tersebut perlu diupayakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui 

sistem pendidikan yang berkualitas baik pada jalur pendidikan formal, informal, maupun non formal, 

mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. 

 

Kepala Sekolah memegang peranan penting dalam mempengaruhi dan mengarahkan porsenil sekolah 

yang ada, agar dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan sekolah. Kinerja guru dalam suatu wujud 

pelaksanaan tugas mendidik para peserta didik ditentukan oleh motivasi kerja.Perilaku kepemimpinan 

kepala sekolah yang efektif mempengaruhi kerja guru. 

 

Kepala Sekolah memiliki peran sebagai pemimpin di sekolahnya dan bertanggung jawab dan 

memimpin proses pendidikan di sekolahnya, yang berkaitan dengan peningkatan mutu sumber daya 

manusia, peningkaan profesionalisme guru, karyawan, dan semua yang berhubungan dengan sekolah 

dibawah naungan kepala sekolah. 

 

Peran Kepala Sekolah sebagai pemimpin mencerminkan tanggung jawab kepala sekolah untuk 

menggerakkan sumber daya yang ada di sekolah.Fungsi kepemimpinan amat penting sebab disamping 

sebagai penggerak juga berperan sebagai kontrol segala aktivitas guru (dalam rangka peningkatan 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7  │   No.3 │    MARET 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         26 

  

profesional mengajar), staff, siswa-siswa, dan sekaligus untuk meneliti persoalan-persoalan yang 

timbul di lingkungan sekolah. 

 

Ketercapaian tujuan pendidikan sangat bergantung pada kecakapan dan kebijaksanaan kepemimpinan 

kepala sekolah yang merupakan salah satu pemimpin pendidikan, karena kepala sekolah merupakan 

seorang pejabat yang profesional dalam organisasi sekolah yang bertugas mengatur semua sumber 

organisasi dan bekerjasama dengan guru-guru dalam mendidik siswa untuk mencapai tujuan 

pendidikan.Dengan keprofesionalan kepala sekolah ini, pengembangan profesionalisme tenaga 

kependidikan mudah dilakukan karena sesuai dengan fungsinya. 

 

Kepala sekolah selaku supervisor menciptakan suasana akrab, harmonis, dan suasana kooperatif 

karena pada tahap ini langkah-langkah yang ditempuh oleh Kepala Sekolah adalah membicarakan 

rencana mengajar pada hari itu dan membuat kesepakatan bersama tentang salah satu komponen 

pengajaran sebagai sasaran pengamatan, seperti keterlibatan siswa dalam pembelajaran, tata cara guru 

mengajar di kelas dan bagaimana suasana pembelajaran yang terjadi di kelas. Pada pelaksanaan tahap 

pengamatan dalam pelaksanaan kunjungan, dilaksanakan dengan berkeliling dan jika guru tidak 

sedang sibuk mengajar maka dapat diajak berdiskusi mengenai pembelajaran apa yang sedang 

berlangsung dan aspek-aspek lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran yang sedang 

berlangsung. 

 

Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan profesionalisme guru 

adalah observasi kelas. Kepala Sekolah selaku supervisor mengidentifikasi data dengan menggunakan 

instrumen pengumpulan data yang telah dipersiapkan, instrumen tersebut perlu diketahui dan dibahas 

dalam bersama guru yang di supervisor. Hal ini berfungsi agar guru tidak merasa dijebak dan malah 

sebaliknya menumbuhkan rasa bangga dan termotivasi.Secara prosedural, semua jenis instrumen 

berdasarkan bentuk kunjungan sekolah yang ditetapkan memang sudah bisa mencari data dalam 

mengidentifikasi data sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. 

 

Setelah melakukan pengamatan dan terjaringnya data serta adanya ditemukan permasalahan yang 

harus disupervisor, melalui pendekatan secara langsung pengawas melakukan dialog dan pembinaan 

setelah pihak guru meninggalkan kelas atau berada diruangan guru.Langkah tersebut merupakan 

langkah observasi balikan setelah langkah observasi balikan setelah langkah observasi kelas dalam 

model supervisor klinis. Dalam observasi balikan, pengawas harus sesuai dengan kesempatan awal 

dalam pertemuan awal yang menjadi komponen supervisor. Komponen tersebut antara lain 

perencanaan dan persiapan mengajar, pendekatan, metode dan materi dalam pengajaran. Pembicaraan 

akan berkisar pada hasil pengamatan yang terpusat pada komponen yang sudah disetujui sebelumnya. 

Perencanaan dan persiapan mengajar ditinjau bersama, guru diminta untuk memberikan pendapatnya 

mengenai hasil kerjanya dalam merencanakan dan mempersiapkan diri untuk mengajar. Hal tersebut 

berfungsi untuk memberikan kepercayaan diri atau aktualisasi diri pada guru terhadap apa yang telah 

dilaksanakan dalam proses pembelajaran. 

 

Sebagai supervisor, Kepala Sekolah memang harus mampu melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan 

dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan. Hal tersebut dapat diwujudkan 

dalam kemampuan menyusun dan melaksanakan program supervisor pendidikan seperti yang telah 

dijabarkan diatas, serta memanfaatkan hasilnya. 

 

Berikut ini adalah tabel strategi Kepala Sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru seperti 

yang telah dijabarkan diatas, yaitu : 
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No. 
Kompetensi Profesional 

Guru 

Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

Profesionalisme Guru 

1. Merancang RPP 

1. Kepala sekolah mengadakan pelatihan penyusunan 

RPP; 

2. Mengirim guru untuk study banding tentang RPP. 

2. Menguasai bahan ajar 

1. Memotivasi guru agar melakukan tugasnya dengan 

baik; 

2. Adanya reward yang kepala sekolah berikan. 

3. Mengelola pembelajaran 
1. Mengadakan penataran dan lokakarya; 

2. Melakukan pengajaran mikro secara praktek. 

4. 
Menggunakan metode 

pembelajaran 

1. Mendorong para guru agar sekreatif mungkin dalam 

menggunakan metode pembelajaran yang menarik; 

2. Memfasilitasi para guru dengan berbagai media. 

5. Mengelola kelas 

1. Menumbuhkan kreatifitas guru dalam pengelolaan 

kelas; 

2. Menumbuhkan semangat kepada para guru untuk 

mengelola kelas. 

6. 
Menggunakan sumber 

pelajaran 

Mengikutkan guru dalam kegiatan pendidikan dan 

pelatihan tenaga guru (PPTG) dan tenaga kependidikan 

pada umumnya 

7. Menilai evaluasi siswa Adanya evaluasi kerja 

 

 

Tenaga guru adalah salah satu tenaga kependidikan yang mempunyai peran sebagai salah satu faktor 

penentu keberhasilan tujuan pendidikan, karena guru yang langsung bersinggungan dengan peserta 

didik, untuk memberikan bimbingan yang akan menghasilkan tamatan yang diharapkan. Guru 

merupakan sumber daya manusia yang menjadi perencana, pelaku, dan penentu tercapainya tujuan 

organisasi. 

 

Guru merupakan tulang punggung dalam kegiatan pendidikan terutama yang berkaitan dengan 

kegiatan proses belajar mengajar, tanpa adanya peran guru maka proses belajar mengajar akan 

terganggu bahkan gagal. Oleh karena itu dalam manajemen pendididikan peranan guru dalam upaya 

keberhasilan pendidikan selalu ditingkatkan, kinerja atau prestasi kerja guru harus selalu ditingkatkan 

mengingat tantangan dunia pendidikan untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang 

mampu bersaing di era global. 

 

Seorang guru dalam mengerjakan tugasnya dengan baik, seringkali ditentukan oleh penilaian terhadap 

kinerjanya.Penilaian tidak hanya dilakukan untuk membantu mengawasi sumber daya organisasi 

namun juga untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang ada dan 

mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki.Penilaian terhadap kinerja merupakan faktor penting 

untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja guru, bagian-bagian yang menunjukkan kemampuan 

guru yang kurang dapat diidentifikasi, diketahui sehingga dapat ditentukan strategi dalam 

meningkatkan kinerjanya. 

 

Kepala sekolah sebagai edukator, supervisor, dan motivator yang harus melaksanakan pembinaan 

kepada para karyawan, dan para guru di sekolah yang dipimpinnya karena faktor manusia merupakan 
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faktor sentral yang menentukan seluruh gerak aktivitas suatu organisasi, walau secanggih apapun 

teknologi yang digunakan tetap faktor manusia yang menentukannya. 

 

Dalam fungsinya sebagai penggerak para guru, kepala sekolah harus mampu menggerakkan guru agar 

kinerjanya menjadi meningkat karena guru merupakan ujung tombak untuk mewujudkan manusia 

yang berkualitas. Guru akan bekerja secara maksimum apabila didukung oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah kepemimpinan kepala sekolah. Dengan demikian bagi kepala sekolah dalam 

memotivasi guru hendaknya menyediakan peralatan, membuat suasana kerja yang menyenangkan, 

dan memberikan kesempatan promosi/kenaikan pangkat, memberi imbalan yang layak baik dari segi 

moneter maupun non moneter.Disamping guru sendiri harus mempunyai daya dorong yang berasal 

dari dalam dirinya untuk berprestasi dalam karirnya sebagai pendidik, pengajar, dan pelatih agar 

tujuan sekolah (tujuan pendidikan) dapat tercapai. 

 

Kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah mempunyai tugas yang sangat berat dalam rangka 

meningkatkan kualitas sekolah. Guru sebagai salah satu komponen yang terpenting dalam pendidikan, 

terutama dalam hal mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan mutu 

pendidikan, dituntut untuk bisa menjadi guru professional. Profesionalisme guru tidak akan ada atau 

berjalan mulus tanpa adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah, sebab salah satu 

diantara cara guru agar bisa menjadi guru profesional adalah dengan adanya upaya-upaya yang 

dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu guru. 

 

Berikut ini adalah faktor-faktor yang menjadi penghambat Kepala Sekolah dalam menjalankan 

perannya selaku supervisor dalam meningkatkan profesionalisme guru di sekolah, yaitu : Sarana dan 

prasarana yang belum terpenuhi secara keseluruhan, Sarana dan prasarana yang dimiliki 

keseluruh memang belum optimal. Oleh sebab itu, sarana dan prasarana yang ada belum sepenuhnya 

mencukupi dalam proses pembelajaran. Sehingga dengan keterbatasan yang ada menjadikan kurang 

optimalnya kegiatan belajar mengajar. Rasa sungkan dan enggan terhadap guru-guru serta staff 

karyawan yang lebih senior, Perbedaan usia menjadi salah satu faktor penghambat bagi seorang 

kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru, sebab tenaga pendidik meruapakan tenaga 

pendidik yang usianya jauh lebih berumur dibandingkan kepala sekolahnya. Sehingga untuk mengatur 

dan mengarahkan demi kemajuan pendidikan menjadi sungkan. Kondisi finansial sekolah, Kondisi 

finansial merupakan faktor pendukung demi kemajuan sebuah lembaga atau instansi pendidikan.Sama 

halnya dengan sekolah SD Negeri 04 Tanjung Aman, dengan keterbatasan keuangan menjadi salah 

satu faktor penghambat bagi kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru yang 

ada.Sebab untuk membekali guru-guru agar menjadi berkualitas membutuhkan biaya untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, workshop, dan lain-lainnya yang dapat mendukung 

peningkatan profesionalisme guru. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian mengenai peran Kepala Sekolah sebagai supervisor dalam 

mewujudkan profesionalisme guru di SD Negeri 04 Tanjung Aman Lampung Utara, maka dapat 

disimpulkan bahwa: Peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam mewujudkan profesionalisme 

guru dengan melakukan program-program yang mendukung terwujudnya profesionalisme guru seperti 

melakukan bimbingan bagi guru dalam hal model pembelajaran, mencari kesulitan guru dan 

menyelesaikannya, meningkatkan mutu pendidik, membina pengelolaan kelas, mengorganisasikan 

guru-guru, serta melakukan evaluasi; Strategi dan upaya yang dilakukan kepala sekolah sebagai 

pemimpin dalam mewujudkan profesionalisme guru dengan melakukan pengawasan, observasi kelas, 
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pengamatan, serta proses pembinaan; Adapun faktor yang mempengaruhi kepala sekolah sebagai 

supervisor dalam mewujudkan profesionalisme guru seperti sarana dan prasarana yang belum 

terpenuhi secara keseluruhan, rasa sungkan dan enggan terhadap guru-guru serta staff karyawan yang 

lebih senior, serta kondisi finansial sekolah yang masih terbatas. 

 

Saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat menyarankan : 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Kepala Sekolah sebagai supervisor dalam mewujudkan 

profesionalisme guru menunjukan hasil yang positif, kepemimpinan Kepala Sekolah yang ada saat ini 

patut untuk dipertahankan dan akan lebih baik lagi jika selalu mengevaluasi; Untuk mengatasi sarana 

dan prasarana yang kurang memadai sebaiknya Kepala Sekolah mencari alternatif pemenuhan 

kebutuhan tersebut guna keberlangsungan kegiatan yang ada di sekolah, untuk rasa sungkan dan 

enggan terhadap guru yang lebih senior sebaiknya Kepala Sekolah dalam hal komunikasi bisa dengan 

penyampaian yang lebih luwes sehingga tidak menyinggung siapapun, serta kondisi finansial sekolah 

yang masih terbatas sebaiknya penggunaan finansial harus tepat guna dan mencari dana lain untuk 

pemenuhan kebutuhan yang diperlukan. 
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EFFORTS TO IMPROVE LEARNING ACTIVITIES FOR CLASS V 
STUDENTS THROUGH SCIENTIFIC LEARNING USING DRILL 

METHOD IN NATURAL SCIENCE (IPA) LESSONS IN SD NEGERI 01 
KOTA ALAM LAMPUNG UTARA, 2018/2019 ACADEMIC YEAR 

 
UPAYA MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS V 
MELALUI PEMBELAJARAN SAINTIFIK DENGAN MENGGUNAKAN 
METODE DRILL PADA MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN 

ALAM (IPA) DI SD NEGERI 01 KOTA ALAM LAMPUNG UTARA 
TAHUN PELAJARAN 2018/2019 

 
*Rosidah 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the increase in student learning activities through scientific learning 

using the drill method at SD Negeri 01 Kota Alam. The results of the research that have been carried out, the 

following conclusions can be drawn: The application of scientific learning using the drill method can improve 

the learning activities of class V A students in Natural Sciences (IPA) at SD Negeri 01 Kota Alam, North 

Lampung. Evidence that shows an increase in student learning activities, namely the acquisition of the average 

value of student learning activities has increased including the activity of students chatting in cycle I (26.5%), 

cycle II (10.3%), and cycle III (2.9%). The activities of students playing games in the first cycle (23.5%), second 

cycle (7.35%), and third cycle (2.9%). The activities of students who presented the results of the discussion well 

in the first cycle (22.05%), the second cycle (55.9%), and the third cycle (85.25%). The activities of students 

who answered a friend's question in the first cycle (42.65%), second cycle (67.65%), and third cycle (88.25). 

And student activities that conclude the results of the discussion in cycle I (32.3%), cycle II (61.75%), and cycle 

III (83.8%). The average value of student learning outcomes in the first cycle (71.6) with the percentage of 

students' completeness level of (38.2%). The average value in the second cycle increased to (84.3) with the 

percentage of students' completeness level of (82.3%). The average value in the third cycle increased to (88.2) 

with the percentage of students' completeness level of (94.1%). 

Key Word: Learning Activities, Scientific, Drill Method 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan aktifitas belajar siswa melalui pembelajaran saintifik 

dengan menggunakan metode drill di SD Negeri 01 Kota Alam. Hasil penelitian sebagai berikut: Penerapan 

pembelajaran saintifik dengan menggunakan metode drill dapat meningkatkan aktifitas belajar siswa kelas V A 

pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD Negeri 01 Kota Alam Lampung Utara. Bukti-bukti 

yang menunjukkan peningkatan aktifitas belajar siswa yaitu perolehan nilai rata-rata aktifitas belajar siswa 

mengalami peningkatan diantaranya Aktifitas siswa yang mengobrol pada siklus I (26,5%), siklus II (10,3%), 

dan siklus III (2,9%). Aktifitas siswa yang bermain-main pada siklus I (23,5%), siklus II (7,35%), dan siklus III 

(2,9%). Aktifitas siswa yang mempresentasikan hasil diskusi dengan baik pada siklus I (22,05%), siklus II 

(55,9%), dan siklus III (85,25%). Aktifitas siswa yang menjawab pertanyaan teman pada siklus I (42,65%), 

siklus II (67,65%), dan siklus III (88,25). Dan aktifitas siswa yang menyimpulkan hasil diskusi pada siklus I 

(32,3%), siklus II (61,75%), dan siklus III (83,8%). Nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I (71,6) dengan 

persentase tingkat ketuntasan siswa sebesar (38,2%). Nilai rata-rata pada siklus II meningkat menjadi (84,3) 

dengan persentase tingkat ketuntasan siswa sebesar (82,3%). Nilai rata-rata pada siklus III semakin meningkat 

menjadi (88,2) dengan persentase tingkat ketuntasan siswa sebesar (94,1%). 

Kata Kunci: Aktivitas Belajar, Saintfik, Metode Drill 

 

 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7  │   No.3 │    MARET 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         31 

  

Latar Belakang Masalah 

Dalam suatu negara pendidikan memegang peranan yang sangat penting untuk menjamin 

kelangsungan hidup bangsa dan negara karena pendidikan merupakan sarana yang paling penting 

untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Mulyasa (2002:15) 

mengatakan bahwa “Masyarakat Indonesia dengan laju pembangunannya masih menghadapi masalah 

pendidikan yang berat terutama dengan kualitas, relevansi, dan efisiensi pendidikan”. Pendidikan 

merupakan suatu kegiatan mengoptimalkan perkembangan potensi, kecakapan, dan karakteristik 

pribadi peserta didik. Kegiatan pendidikan diarahkan kepada pencapaian tujuan-tujuan tertentu yang 

disebut tujuan pendidikan. Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan 

Nasional dalam Oemar Hamalik (2001: 82) mengemukakan bahwa “pendidikan nasional bertujuan 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia 

yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri 

serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

 

Sudjana (2004:15) mengatakan bahwa”kegiatan pembelajaran di sekolah merupakan kegiatan utama 

dalam proses pendidikan pada umumnya yang bertujuan membawa anak didik atau siswa menuju 

pada keadaan yang lebih baik”. Keberhasilan suatu proses pembelajaran dari ketercapaian siswa 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, keberhasilan yang dimaksud dapat diamati dari dua sisi yaitu 

dari tingkat pemahaman dan penguasaan materi yang diberikan oleh guru. Dalam pendidikan formal, 

belajar menunjukkan adanya perubahan yang sifatnya positif sehingga pada tahap akhir akan didapat 

keterampilan, kecakapan dan pengetahuan baru. Hasil dari proses belajar tersebut tercermin dalam 

prestasi belajarnya. Namun dalam upaya meraih prestasi belajar yang memuaskan dibutuhkan proses 

belajar. Proses belajar yang terjadi pada individu memang merupakan sesuatu yang penting, karena 

melalui belajar individu mengenal lingkungannya dan menyesuaikan diri dengan lingkungan 

disekitarnya. Menurut Irwanto (1997 :105), bahwa belajar merupakan proses perubahan dari belum 

mampu menjadi mampu dan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Dengan belajar, siswa dapat 

mewujudkan cita-cita yang diharapkan. 

 

Pendekatan saintifik merupakan kerangka ilmiah pembelajaran yang diusung oleh Kurikulum 2013. 

Langkah-langkah pada pendekatan saintifik merupakan bentuk adaptasi dari langkah-langkah ilmiah 

pada sains. Proses pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah, karenanya Kurikulum 

2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Pendekatan saintifik diyakini 

sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta 

didik. Dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuan lebih 

mengedepankan penalaran induktif (inductive reasoning) dibandingkan dengan penalaran deduktif 

(deductiv reasoning). 

 

Belajar akan menghasilkan perubahan-perubahan dalam diri seseorang. Untuk mengetahui sampai 

seberapa jauh perubahan yang terjadi, perlu adanya penilaian. Begitu juga dengan yang terjadi pada 

seorang siswa yang mengikuti suatu pendidikan selalu diadakan penilaian dari hasil belajarnya. 

Penilaian terhadap hasil belajar seorang siswa untuk mengetahui sejauh mana telah mencapai sasaran 

belajar inilah yang disebut sebagai prestasi belajar. 

 

Rendahnya prestasi belajar yang dicapai siswa salah satu faktor penyebabnya adalah metode 

pembelajaran yang digunakan oleh guru selama ini belum mampu meningkatkan motivasi belajar para 

siswa. Dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi jitu agar siswa bekerja secara 

efektif dan efisien, tepat pada tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah untuk dapat memiliki 
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strategi itu adalah harus menguasai cara penyajian materi atau biasa disebut metode pembelajaran. 

Sebenarnya banyak metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam setiap materi, sehingga 

pemilihan metode pembelajaran sangatlah penting guna mencapai tujuan pembelajaran. 

 

Metode Drill adalah suatu cara mengajar dimana siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan, agar 

siswa memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang dipelajari. Dalam 

penerapannya harus memperhatikan: Usahakan agar latihan tersebut jangan sampai membosankan 

anak didik,karena waktu yang di pergunakan cukup singkat. Latihan betul-betul diatur sedemikian 

rupa sehingga betul-betul menarik perhatian anak didik,dalam hal ini guru harus berusaha 

menumbuhkan motif untuk berpikir. Agar anak didik tidak ragu maka anak didik terlebih dahulu 

diberikan pengertian dasar tentang materi yang akan diberikan.  

 

Metode drill ini berfungsi untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang telah merupakan kenyataan 

serta usaha untuk memperoleh ketangkasan, ketetapan dan keterampilan latihan tentang sesuatu yang 

dipelajari. Pembelajaran dengan metode drill ini merupakan belajar keterampilan yang memerlukan 

gerakan motorik, karena disini siswa dilatih membuat proses pembuatan surat dari yang mudah 

sampai yang sulit. Manfaat dari metode ini antara lain:  Peserta didik memperoleh kecakapan motoris, 

contohnya menulis, melafalkan huruf,membuat dan menggunakan alat-alat. Dapat membentuk 

kebiasaan dan menambah ketepatan dan kecepatan pelaksanaan. Peserta didik memperoleh 

ketangkasan dan kemahiran dalam melakukan sesuatu sesuai dengan yang dipelajarinya. Dapat 

menimbulkan rasa percaya diri bahwa peserta didik yang berhasil dalam belajar telah memiliki suatu 

keterampilan khusus yang berguna kelak dikemudian hari.  

 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tuangkan dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 

judul “Upaya Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Kelas V Melalui Pembelajaran Saintifik Dengan 

Menggunakan Metode Drill Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD Negeri 01 

Kota Alam Lampung Utara Tahun Pelajaran 2018/2019”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Apakah 

pembelajaran saintifik dengan menggunakan metode drill dapat meningkatkan aktifitas belajar siswa 

di kelas V SD Negeri 01 Kota Alam? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan aktifitas belajar siswa melalui 

pembelajaran saintifik dengan menggunakan metode drill di SD Negeri 01 Kota Alam. 

 

Kajian Pustaka 

Dalam belajar sangat diperlukan adanya aktifitas. Tanpa aktifitas, kegiatan belajar tidak mungkin 

berlangsung dengan baik. Sardiman (2001:95) berpendapat bahwa “belajar adalah berbuat, berbuat 

untuk mengubah tingkah laku, jadi melakukan kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktifitas”. 

Sekolah adalah salah satu pusat kegiatan belajar. Dengan demikian, di sekolah merupakan arena untuk 

mengembangkan aktifitas. Banyak jenis aktifitas yang dapat dilakukan oleh siswa di sekolah. 

Aktifitas belajar tersebut dapat digolongkan dalam beberapa klasifikasi antara lain:  Visual activities, 

yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, 

pekerjaan orang lain. Oral activities, seperti : menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. Listening activities, sebagai 

contoh mendengarkan : uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. Writing activities, misalnya 
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menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin. Drawing activities, misalnya: menggambar, 

membuat grafik, peta, diagram. Motor activities, yang termasuk didalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak. Mental activities, 

sebagai contoh misalnyamenanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, 

mengambil keputusan. Emotional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.  

 

Sedangkan aktifitas belajar didalam http://id.shvoong.com didefinisikan sebagai segala kegiatan yang 

dilakukan dalam proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai tujuan belajar. Aktifitas 

yang dimaksudkan disinipenekanannya adalah pada siswa, sebab dengan adanya aktifitas siswa dalam 

proses pembelajaran terciptalah situasi belajar aktif. Menurut John dalam Dimyati (2009:44) 

mengemukakan bahwa belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa untuk dirinya 

sendiri, maka inisiatif harus datang sendiri, guru sekedar pembimbing dan pengarah. Sedangkan 

Hamalik (2001:175) mengatakan penggunaan aktifitas besar nilainya dalam pembelajaran, sebab 

dengan melakukan aktifitas pada proses pembelajaran, siswa dapat bekerja menurut minat dan 

kemampuan sendiri, siswa dapat mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis, dapat 

mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa, suasana belajar menjadi lebih hidup sehingga kegiatan 

yang dilakukan selama pembelajaran menyenangkan bagi siswa. Berdasarkan beberapa pengertian 

diatas maka dapat disimpulkan bahwa aktifitas belajar merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran. Dengan melakukan aktifitas dalam kegiatan 

pembelajaran diharapkan siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri tentang konsep-konsep 

dengan bantuan guru. 

 

Pendekatan saintifik merupakan kerangka ilmiah pembelajaran yang diusung oleh Kurikulum 2013. 

Langkah-langkah pada pendekatan saintifik merupakan bentuk adaptasi dari langkah-langkah ilmiah 

pada sains. Proses pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah, karenanya Kurikulum 

2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Pendekatan saintifik diyakini 

sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta 

didik. Dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuan lebih 

mengedepankan penalaran induktif (inductive reasoning) dibandingkan dengan penalaran deduktif 

(deductiv reasoning). 

 

Penalaran deduktif melihat fenomena umum untuk kemudian menarik simpulan yang spesifik. 

Sebaliknya, penalaran induktif memandang fenomena atau situasi spesifik untuk kemudian menarik 

simpulan secara keseluruhan. Sejatinya, penalaran induktif menempatkan bukti-bukti spesifik 

kedalam relasi ide yang lebih luas. Metode ilmiah umumnya menempatkan fenomena unik dengan 

kajian spesifik dan detail untuk kemudian merumuskan simpulan umum. Metode ilmiah merujuk pada 

teknik-teknik investigasi atas suatu atau beberapa fenomena atau gejala, memperoleh pengetahuan 

baru, atau mengoreksi dan memadukan pengetahuan sebelumnya. 

 

Menurut Roestiyah N.K dalam bukunya Strategi Belajar Mengajar (2008:125) mengemukakan bahwa 

metode latihan atau drill adalah suatu cara mengajar dimana siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan 

latihan, agar siswa memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah 

dipelajari. Latihan yang praktis, mudah dilakukan, serta teratur melaksanakannya membina anak 

dalam meningkatkan penguasaan keterampilan itu, bahkan mungkin siswa dapat memiliki 

ketangkasan itu dengan sempurna. Sedangkan dalam blog.wordpress.com metode latihan adalah suatu 

metode mengajar, dimana siswa diajak ketempat latihan keterampilan untuk melihat bagaimana cara 

membuat sesuatu, bagaimana cara menggunakannya, untuk apa dibuat, apa manfaatnya dan 
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sebagainya. Drill and practice pertama kali digunakan oleh sekolah-sekolah tua di Amerika sebagai 

cara untuk: Memacu kemampuan dasar motorik; Memacu kebiasaan dan mental agar yang dipelajari 

siswa dapat lebih mengena atau berarti, tepat, dan berguna.  

 

Kerangka Berfikir 

Metode pengajaran yang selama ini masih sering digunakan oleh guru pada siswa kelas V di SD 

Negeri 01 Kota Alam masih bersifat satu arah (teachercentered), yaitu guru hanya menyampaikan 

pesan atau informasi materi pelajaran dan siswa sebagai penerimanya yang pasif. Kecenderungan 

pembelajaran demikian, mengakibatkan masih belum maksimal dalam melibatkan siswa pada 

pembelajaran sehingga sulit memahami materi terutama untuk materi yang bersifat teoritis sekaligus 

aplikatif, siswa juga tidak memiliki gairah belajar pada kompetensi dasar. Kompetensi dasar 

merupakan kompetensi yang mencakup materi teoritis dan aplikatif yang menuntut kecepatan 

keterampilan dan ketangkasan belajar siswa sehingga dalam mempelajarinya perlu melibatkan siswa 

secara maksimal supaya materi lebih dikuasai. Keterampilan dibutuhkan dalam hal berlatih untuk 

mengasah kemampuan siswa. Dengan belajar dan berlatih dengan teratur siswa akan terbiasa dengan 

kata-kata dan teknik-teknik. Kompetensi dasar ini juga membutuhkan pengawasan guru dalam 

memberikan perhatian dan bantuan pada murid-murid yang membutuhkan, membutuhkan banyak 

latihan dan stimulus agar siswa dapat menguasai kompetensi ini.  

 

Dari pernyataan di atas maka metode pengajaran yang cocok diterapkan adalah metode Drill 

(Latihan), metode ini merupakan salah satu metode pengajaran yang menekankan pada latihan dan 

keaktifan guru dalam berinteraksi dengan siswa. Penerapan metode Drill (Latihan) adalah salah satu 

usaha dalam pendidikan yang bertujuan untuk memotivasi peserta didik untuk mencapai penguasaan 

terhadap kompetensi tertentu. Dasar-dasar metode Drill (Latihan) sangat sederhana, dimana guru 

menerangkan penjelasan disertai contoh gambar,bersamaan dengan itu guru menunjukkan bagian-

bagian dari gambar tadi. Setelah itu pembelajar membuat bentuk dari gambar yang diterangkan tadi, 

kemudian guru memberikan latihan mandiri pada siswa. Stimulus (latihan) yang diberikan oleh guru 

harus dilakukan sesering mungkin, agar dapat meningkatkan kemapuan dasar motoriknya, setelah 

latihan diberikan, evaluasi harus dilaksanakan, hal ini bertujuan agar guru mengetahui kesulitan-

kesulitan pemahaman siswa yang terjadi sehingga guru dapat meresponnya langsung agar tidak 

mendatangkan kesulitan pemahaman lebih lanjut ditahap selanjutnya. Agar gairah belajar dan antusias 

belajar siswa tumbuh maka diperlukan metode pengajaran yang memaksimalkan interaksi guru dan 

siswa disetiap tahap pengajarannya dan antusias siswa diharapkan tumbuh melalui pemberian latihan-

latihan yang rutin. Metode Drill (Latihan) merupakan pengajaran dengan memaksimalkan interaksi 

guru dan siswa dalam pembelajarannya. Adanya evaluasi dalam pembelajaran ini dilaksanakan 

disetiap akhir latihan. Pembelajaran yang berlangsung tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya 

seorang guru. 

 

Hipotesis Tindakan 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah penerapan pembelajaran saintifik dengan 

metode drill dapat meningkatkan aktifitas belajar siswa kelas V pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) di SD Negeri 01 Kota Alam Lampung Utara. 

 

Metodologi Penelitian 

Tempat penelitian ini dilaksanakan pada Kelas V di SD Negeri 01 Kota Alam Kabupaten Lampung 

Utara Tahun Pelajaran 2018/2019. Dipilihnya sekolah ini sebagai tempat penelitian disebabkan 

penulis menjadi salah seorang pendidik di sekolah ini, sehingga telah mengetahui permasalahan yang 

dihadapi dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Penelitian ini dilakukan sebagai upaya 
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penulis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan meningkatkan 

aktifitas belajar siswa melalui pembelajaran saintifik dengan menggunakan metode drill. 

 

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 5 (lima) minggu pada semester genap Tahun 2019. Dalam 

kegiatan ini peneliti mempunyai rekan selaku observer yang bertugas mengamati kegiatan siswa yang 

akan diamati dalam Kegiatan Belajar Mengajar. Observer tersebut Ibu Yusdiana yang dipilih agar 

dapat sama-sama memperhatikan kegiatan siswa sehari-hari dalam Kegiatan Belajar Mengajar. Hal ini 

memudahkan peneliti untuk penilaian selanjutnya, apakah ada perubahan dalam penilaian siklus I, 

siklus II dan siklus III. 

 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa kelas V A SD Negeri 01 Kota Alam yang mempunyai akademik 

bervariasi berjumlah 34 siswa. 

 

Variabel Data 

Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan terikat. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah pembelajaran saintifik dengan menggunakan metode drill. Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah aktifitas belajar siswa. 

 

Instrumentasi 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Lembaran Observasi yang diisi oleh observer. 

Lembaran observasi digunakan untuk mengumpulkan aktifitas belajar siswa saat berlangsung proses 

pembelajaran.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Data hasil observasi menunjukkan bahwa selama pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

dan observer pada siklus I diperoleh data rata-rata untuk aktifitas siswa yang mempresentasikan hasil 

diskusi dengan baik dan aktifitas Siswa yang menyimpulkan hasil diskusi dengan kriteria rendah 

persentasenya, hal ini dikarenakan siswa belum berani untuk mengemukakan presentasinya di depan 

kelas dalam kegiatan pembelajaran berlangsung. Banyak siswa mengobrol dan bermain-main antar 

anggota kelompoknya masing-masing.Untuk aktifitas siswa yang menjawab pertanyaan teman dengan 

kriteria cukup. 

 

Pada siklus II aktifitas belajar siswa meningkat, data rata-rata untuk aktifitas siswa yang menjawab 

pertanyaan teman dan aktifitas siswa yang menyimpulkan hasil diskusi dengan kriteria baik 

persentasenya, hal ini dikarenakan siswa berani mempresentasikan hasil diskusi dan mengemukaan 

pendapatnya di depan kelas dalam kegiatan pembelajaran berlangsung. Siswa yang mengobrol dan 

bermain-main saat berdiskusi sudah agak berkurang dan mulai bekerjasama antar anggota 

kelompoknya masing-masing. Untuk aktifitas siswa yang mempresentasikan hasil diskusi dengan baik 

dengan kriteria cukup dikarenakan murid masih ragu-ragu dalam menyampaikan materi di depan 

kelas. Dan pada siklus III aktifitas belajar siswa semakin meningkat, data rata-rata untuk aktifitas 

siswa yang mempresentasikan hasil diskusi dengan baik, menjawab pertanyaan teman, dan 

menyimpulkan hasil diskusi dengan kriteria sangatbaik persentasenya, hal ini dikarenakan siswa 

berani tampil untuk mempresentasikan hasil diskusi dan mengemukakan pendapatnya di depan kelas 

dalam kegiatan pembelajaran berlangsung serta berani menjawab apabila ada salah satu kelompok 

lain bertanya tentang materi yang telah dibahas.Siswa yang mengobrol dan bermain-main saat 

berdiskusi sudah agak berkurang dan mulai bekerjasama antar anggota kelompoknya masing-masing.  
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Aktifitas siswa yang ditinjau saat pembelajaran di kelas yaitu siswa yang mempresentasikan hasil 

diskusi dengan baik, siswa yang menjawab pertanyaan teman, dan siswa yang menyimpulkan hasil 

diskusi. Grafik menunjukkan bahwa terdapat peningkatan aktifitas siswasecara keseluruhan disaat 

pembelajaran berlangsung pada setiap siklusnya, untuk aktifitas siswa yang mempresentasikan hasil 

diskusi dengan baik, siswa yang menjawab pertanyaan teman, dan siswa yang menyimpulkan hasil 

diskusi, rata-rata sudah sangat baik menurut Suharsini Arikuntoro (1989:54) karena persentase yang 

diperoleh lebih dari 80%. 

 

Aktifitas siswa yang mengobrol dan bermain-main pada siklus I, siklus II dan siklus III secara 

keseluruhan mengalami penurunan bahkan ada yang dapat ditekan sampai 2,9%. Untuk aktifitas ini 

menurut Slameto (2001:116) sudah tergolong sangatbaik karena mencapai 2,9%. Secara keseluruhan 

grafik diatas menunjukkan penurunan aktifitas negatif siswa dalam pembelajaran. 

 

Aktifitas belajar siswa selama siklus I, siklus II, dan siklus III juga berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. Hasil belajar siswadari setiap siklusnya semakin meningkat dan hasil tersebut sangat 

memuaskan.  

 

Hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran saintifik 

dengan menggunakan metode drill dapat meningkatkan aktifitas belajar siswa kelas V A pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD Negeri 01 Kota Alam Lampung Utara. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Penerapan 

pembelajaran saintifik dengan menggunakan metode drill dapat meningkatkan aktifitas belajar siswa 

kelas V A pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD Negeri 01 Kota Alam Lampung 

Utara. Bukti-bukti yang menunjukkan peningkatan aktifitas belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) dengan menggunakan metode drill yaitu perolehan nilai rata-rata aktifitas 

belajar siswa mengalami peningkatan diantaranya Aktifitas siswa yang mengobrol pada siklus I 

(26,5%), siklus II (10,3%), dan siklus III (2,9%). Aktifitas siswa yang bermain-main pada siklus I 

(23,5%), siklus II (7,35%), dan siklus III (2,9%). Aktifitas siswa yang mempresentasikan hasil diskusi 

dengan baik pada siklus I (22,05%), siklus II (55,9%), dan siklus III (85,25%). Aktifitas siswa yang 

menjawab pertanyaan teman pada siklus I (42,65%), siklus II (67,65%), dan siklus III (88,25). Dan 

aktifitas siswa yang menyimpulkan hasil diskusi pada siklus I (32,3%), siklus II (61,75%), dan siklus 

III (83,8%). Nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I (71,6) dengan persentase tingkat 

ketuntasan siswa sebesar (38,2%). Nilai rata-rata pada siklus II meningkat menjadi (84,3) dengan 

persentase tingkat ketuntasan siswa sebesar (82,3%). Nilai rata-rata pada siklus III semakin meningkat 

menjadi (88,2) dengan persentase tingkat ketuntasan siswa sebesar (94,1%). 

 

Saran 

Dari seluruh bahasan dalam penelitian ini, ada beberapa saran yang kiranya menjadi penting 

dikemukakan, diantaranya yaitu: Guru dimohon untuk menggunakan metode pembelajaran Drill 

karena dapat meningkatkan aktifitas belajar siswa sehingga perlu dilakukan oleh guru sebagai variasi 

metode pembelajaran yang dapat menigkatkan aktifitas belajar siswa pada sekolah yang memiliki 

masalah relatif sama; Diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan keterampilan agar tidak terjadi 

kekeliruan dalam menggunakan kebahasan; Agar metode pembelajaran Drill dapat diterapkan dalam 

mata pelajaran lain sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan aktifitas belajar siswa. 
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THE USE OF DEVICE MEDIA IN INCREASING LEARNING OUTCOMES 

BIOLOGY MATERIALS OF GROWTH CONCEPTS AND 

DEVELOPMENT OF LIVING THINGS IN CLASS XII IPA 1 

MAN 1 BANDAR LAMPUNG ACADEMIC YEAR 2021/2022 

 

PENGGUNAAN MEDIA GAWAI DALAM MENINGKATKAN HASIL 

BELAJAR BIOLOGI MATERI POKOK KONSEP PERTUMBUHAN  

DAN PERKEMBANGAN MAKHLUK HIDUP PADA KELAS XII IPA 1 

MAN 1 BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2021/2022 
 

*Adelarina 

 

ABSTRACT 

The objectives of the research are as follows: To describe the application of gadget media as an effort to 

improve learning outcomes of biology, the subject matter of the concept of development and growth of living 

things in class XII IPA 1 MAN 1 Bandar Lampung in the 2021/2022 academic year. To find out the increase in 

learning outcomes of biology, the subject matter of the concept of development and growth of living things in 

class XII IPA 1 MAN 1 Bandar Lampung in the 2021/2022 academic year after learning is carried out using 

gadget media. The evidence that shows an increase in biology learning outcomes using gadget media is the 

acquisition of the average value of the biology test material 'Growth and Development of living things' has 

increased, namely in the first cycle of 68.89 with 58% learning completeness, the second cycle obtained an 

average The test average was 74.72 with a learning completeness percentage of 64% and the third cycle 

obtained an average test of 88.61 with a 100% learning completeness percentage. Seems to have increased 

significantly. 

Key Word: Device Media, Biology Learning Outcomes, Increase. 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian sebagai berikut: Mendeskripsikan penerapan media gawai sebagai upaya meningkatkan hasil 

belajar biologi materi pokok konsep perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup pada kelas XII IPA 1 

MAN 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2021/2022. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar biologi 

materi pokok konsep perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup pada kelas XII IPA 1 MAN 1 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2021/2022 setelah pembelajaran dilaksanakan dengan media gawai. Bukti-bukti yang 

menunjukkan peningkatan hasil belajar biologi dengan menggunakan media gawai yaitu perolehan nilai rata-

rata tes biologi materi ‘Pertumbuhan dan Perkembangan makhluk hidup’ mengalami peningkatan yaitu pada 

siklus I sebesar 68,89 dengan ketuntasan belajar 58%, siklus II diperoleh rata-rata tes sebesar 74,72 dengan 

persentase ketuntasan belajar 64% dan siklus III diperoleh rata-rata tes sebesar 88,61 dengan persentase 

ketuntasan belajar 100%. Terlihat meningkat signifikan. 

Kata Kunci: Media Gawai, Hasil Belajar Bilogi, Meningkat. 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Mutu pendidikan sangat erat hubungannya dengan mutu siswa karena siswa merupakan titik pusat 

proses belajar mengajar. Oleh karena itu, dalam meningkatkan mutu pendidikan harus diikuti dengan 

peningkatan mutu siswa. Peningkatan mutu siswa dapat dilihat pada tingginya tingkat prestasi belajar 

siswa, sedangkan tingginya tingkat prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh besarnya minat belajar 

siswa itu sendiri. Pendidikan merupakan suatu kekuatan yang dinamis dalam kehidupan setiap 

individu, yang mempengaruhi perkembangan fisiknya, daya, jiwa, sosial dan moralitasnya, atau 
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dengan perkataan lain, pendidikan merupakan suatu kekuatan yang dinamis dalam mempengaruhi 

kemampuan, kepribadian dan kehidupan individu dalam pertemuan dan pergaulannya dengan sesama, 

serta hubungannya dengan Tuhan.  

 

Rendahnya hasil belajar biologi disebabkan oleh masih dominannya kemampuan menghafal daripada 

kemampuan memproses sendiri pemahaman suatu materi. Selama ini, minat belajar siswa terhadap 

mata pelajaran biologi masih tergolong sangat rendah. Hal ini dapat dilihat pada sikap siswa selama 

mengikuti proses pembelajaran tidak fokus dan ramai sendiri. Bahkan ada sebagian siswa yang 

menganggap mata pelajaran biologi tidak begitu penting dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi 

pembelajaran seperti inilah yang mengakibatkan siswa kurang aktif dan pembelajaran yang dilakukan 

kurang efektif. Disini guru dituntut untuk pandai menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan bagi siswa sehingga siswa kembali berminat mengikuti kegiatan belajar. 

 

Media gawai kegunaannya adalah untuk merangsang berfikir dalam situasi masalah yang komplek. 

Dalam hal ini akan menjawab permasalahan yang menganggap belajar di madrasah  kurang bisa 

bermakna dalam kehidupan nyata di masyarakat. Penggunaan metode dalam pembelajaran sangat 

diutamakan guna menimbulkan gairah belajar, motivasi belajar, merangsang siswa berperan aktif 

dalam proses pembelajaran. Melalui media gawai diharapkan dapat lebih mempermudah pemahaman 

materi pelajaran yang diberikan dan nantinya dapat mempertinggi kualitas proses pembelajaran yang 

selanjutnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

Diharapkan dengan menggunakan media gawai dalam proses pembelajaran biologi akan menarik 

minat siswa mengikuti kegiatan belajar sehingga akan meningkatkan hasil belajar siswa. Sehingga 

peneliti pada kesempatan ini menentukan judul penelitian “Penerapan media gawai dalam 

meningkatkan hasil belajar biologi materi pokok konsep pertumbuhan dan perkembangan makhluk 

hidup pada kelas XII IPA 1 MAN 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2021/2022”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai 

berikut: Bagaimana penerapan media gawai sebagai upaya meningkatkan hasil belajar biologi materi 

pokok konsep perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup pada kelas XII IPA 1 MAN 1 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2021/2022? Bagaimana peningkatan hasil belajar biologi materi pokok 

perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup pada kelas XII IPA 1 MAN 1 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2021/2022 setelah pembelajaran dilaksanakan dengan media gawai ? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut: 

Mendeskripsikan penerapan media gawai sebagai upaya meningkatkan hasil belajar biologi materi 

pokok konsep perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup pada kelas XII IPA 1 MAN 1 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2021/2022. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar biologi materi 

pokok konsep perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup pada kelas XII IPA 1 MAN 1 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2021/2022 setelah pembelajaran dilaksanakan dengan media gawai. 

 

Landasan Teori 

Menurut Nana Sudjana (2005:3), “Hakikat hasil belajar adalah perubahan tingkah laku individu yang 

mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik”. Menurut Nana Sudjana (1989:38), “Hasil 

belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni faktor dari dalam diri siswa itu 

dan faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan”. Faktor yang datang dari diri siswa 
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terutama kemampuan yang dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya terhadap 

hasil belajar yang dicapai. Disamping faktor kemampuan yang dimiliki siswa, juga ada faktor lain, 

seperti motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan, sosial ekonomi, 

faktor fisik dan psikis.  

 

Hasil belajar merupakan segala upaya yang menyangkut hasil belajar otak (proses berfikir) terutama 

dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Proses berfikir ini ada enam jenjang, mulai dari yang 

terendah sampai dengan jenjang tertinggi (Suharsimi Arikunto, 2003:114). Dikemukakan keenam 

jenjang tersebut adalah: 

 

Pengetahuan (knowledge) yaitu kemampuan seseorang untuk mengingat kembali tentang nama, 

istilah, ide, gejala, rumus- rumus dan lain sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan untuk 

menggunakannya, pemahaman (comprehension) yakni kemampuan seseorang untuk memahami 

sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat melalui penjelasan dari kata- katanya sendiri, 

penerapan (application) yaitu kesanggupan seseorang untuk menggunakan ide- ide umum, tata cara 

atau metode- metode, prinsip- prinsip, rumus- rumus, teori- teori, dan lain sebagainya dalam situasi 

yang baru dan kongkret, Analisis (analysis) yakni kemampuan seseorang untuk menguraikan suatu 

bahan atau keadaan menurut bagian- bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan 

diantara bagian- bagian tersebut, Sintesis (synthesis) adalah kemampuan berfikir memadukan bagian- 

bagian atau unsur- unsur secara logis, sehingga menjadi suatu pola yang baru dan terstruktur, Evaluasi 

(evaluation) yang merupakan jenjang berfikir paling tinggi dalam ranah kognitif menurut Taksonomi 

Bloom. Penelitian disini adalah kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu 

situasi, nilai atau ide, atas beberapa pilihan kemudian menentukan pilihan nilai atau ide yang tepat 

sesuai kriteria yang ada (Anas Sudijono, 2005: 50- 52). 

 

Dalam kegiatan belajar mengajar setiap guru selalu berusaha melakukan kegiatan pembelajaran secara 

efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran secara efektif disini 

dimaksudkan agar pembelajaran tersebut dapat membawa hasil atau berhasil guna, dan kegiatan 

pembelajaran secara efisien dimaksudkan agar pembelajaran tersebut dapat berdaya guna atau tepat 

guna baik di lingkungan madrasah  maupun dalam kehidupan bermasyarakat. 

 

Globalisasi menyebabkan perkembangan teknologi dapat dirasakan dalam tiap sendi kehidupan 

masyarakat. Peralihan dari alat- alat tradisional jaman dahulu seperti merpati pos ke telegram 

kemudian berkembang pada telepon rumah hingga sekarang telepon genggam menunjukan pesatnya 

perkembangan teknologi yang dibawa sebagai dampak globalisasi. 

 

Penggunaan teknologi merupakan sebuah keniscayaan yang akan dihadapi seiring perkembangan 

jaman, fenomena ini bukan hanya berlaku di masyarakat namun juga di dunia pendidikan.Guru dan 

siswa sebagai subyek pendidikan tidak semestinya menghindari atau menolak penggunaan teknologi 

sebagai jembatan pembangunan keilmuan, namun realitas saat ini tidak sedikit institusi pendidikan 

yang menganggap penggunaan teknologi khususnya gawai sebagai barang yang tabu digunakan di 

pembelajaran dan tetap menggunakan cara-cara konvensional sehingga terjadi gagap teknologi yang 

mengakibatkan dunia pendidikan tidak mampu mengikuti perkembangan jaman bahkan terkesan tidak 

relevan dengan realitas dunia saat ini. 
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Kerangka Berpikir  

Berdasarkan dugaan sementara maka dugaan pada penelitian ini adalah: Peningkatan hasil belajar 

biologi akan berhasil dengan penerapan media gawai dapat dibuktikan dengan membandingkan skor 

hasil tes akhir setiap siklus. 

 

Metode Penelitian 

Desain penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action research). Penelitian 

tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang 

sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh 

guru atau dengan arahan dari guru yang dilakukan oleh siswa (Suharsimi Arikunto, dkk. 2006:3). 

Berdasarkan jumlah dan sifat perilaku para anggota maka penelitian ini berbentuk individual, artinya 

peneliti melaksanakan penelitian tindakan kelas (PTK) di satu kelas saja. Penelitian tindakan kelas 

dibagi dalam tiga siklus, masing-masing siklus terdiri dari perencanaan (planning), tindakan (action), 

observasi (observe), serta refleksi (reflect). Model PTK yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan model Kemmis dan McTaggart.  

 

Jenis Tindakan 

Jenis tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan media gawai. Media gawai bukan hanya sekedar 

metode mengajar tetapi juga merupakan suatu metode berfikir, sebab dalam media gawai dapat 

menggunakan metode-metode lainnya dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik 

kesimpulan. 

 

Objek penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar siswa kelas XII IPA 1 MAN 1 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2021/2022 pada mata pelajaran biologi materi pokok perkembangan dan 

pertumbuhan makhluk hidup. Hasil belajar yang dimaksud adalah peningkatan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran biologi setelah penerapan pembelajaran media gawai. 

 

Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah 34 siswa kelas XII IPA 1 MAN 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2021/2022 yang terdiri dari berbagai latar belakang dan dikarenakan hasil belajar pada kelas ini lebih 

rendah dibandingkan dengan kelas lainnya. 

 

Instrumen Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2003:136), “Instrumen penelitian adalah suatu alat atau fasilitas yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam 

arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah”. 

  

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar biologi telah dilaksanakan adalah tiga 

siklus. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai September Tahun pelajaran 2021/2022 .  

 

Adapun hasil penelitian secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel  

Rata-rata Hasil Observasi Siswa Tiap Siklus 

 

Aspek yang diamati 
Siklus I 

(%) 

Siklus II 

(%) 

Siklus III 

(%) 

1. Mengajukan pertanyaan 11 56 89 

2. Menanggapi respon siswa lain 17 69 92 

3. Menjawab pertanyaan guru 17 83 94 

4. Memperhatikan penjelasan guru 58 83 92 

5. Menggunakan gawai 39 83 94 

6. Diskusi kelas 53 89 94 

 

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hampir semua nomor item telah mengalami peningkatan.  

1) Mengajukan pertanyaan pada siklus I adalah 11% meningkat pada siklus II menjadi 56% dan 

meningkat pada siklus III menjadi 89%. Hal ini disebabkan keberanian bertanya siswa terus 

meningkat tanpa takut dikomentari yang jelek oleh temannya. 

2) Menanggapi respon siswa lain pada siklus I sebanyak  17% dan pada siklus II meningkat 

menjadi 69% dan optimal pada siklus III yaitu 92%. Menunjukkan terjadinya peningkatan 

walaupun tidak terlalu besar. Hal ini disebabkan selain karena siswa yang masih takut dan tidak 

berani berbicara di depan umum juga disebabkan guru kurang bisa memotivasi siswa untuk 

berbicara di depan umum. 

3) Item menjawab pertanyaan guru pada setiap siklus umumnya meningkat pada siklus I adalah 

17% meningkat pada siklus II sebanyak  83% dan optimal siklus III mengalami peningkatan 

sebanyak  94%.  

4) Item memperhatikan penjelasan guru pada setiap siklus umumnya meningkat pada siklus I 

adalah 58% meningkat pada siklus II sebanyak  83% dan optimal siklus III mengalami 

peningkatan sebanyak  92%. 

5) Item diskusi kelompok juga Menggunakan gawai mengalami peningkatan yaitu pada siklus I 

sebanyak  39% dan pertemuan pada siklus II meningkat sebanyak  83% dan pada siklus III 

optimal 94%. 

6) Item diskusi kelas juga mengalami peningkatan. Siklus I sebanyak  53% dan pada siklus II 

sebanyak  89% dan akhirnya pada siklus III mengalami peningkatan sebanyak  94%. Dari hasil 

persentase hasil belajar siswa di atas diketahui semua item pada siklus III mengalami 

peningkatan. 

 

Pada akhir pertemuan setiap siklus dilakukan tes untuk mengetahui sejauh mana media gawai dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Yang kemudian dicari nilai rata-rata tes per siklus. Adapun nilai 

rata-rata tes tiap siklus adalah sebagai berikut: 

 

Tabel Perbandingan nilai rata-rata tes siklus I, II, dan III 

 

 Siklus I Siklus II Siklus III 

Rata-rata 68,89 74,72 88,61 

% Ketuntasan 58% 64% 100% 

Sumber: hasil observasi 
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Tabel di atas dapat diketahui bahwa skor nilai rata-rata nilai biologi materi ‘Pertumbuhan dan 

Perkembangan makhluk hidup’ mengalami peningkatan yaitu pada siklus I sebanyak  68,89 dengan 

ketuntasan belajar 58%, siklus II diperoleh rata-rata tes sebanyak  74,72 dengan persentase ketuntasan 

belajar 64% dan siklus III diperoleh rata-rata tes sebanyak  88,61 dengan persentase ketuntasan 

belajar 100%. Terlihat meningkat signifikan. 

 

Peneliti juga melakukan pengamatan terhadap observasi guru mengajar di kelas. Guru telah berusaha 

menciptakan suasana pelajaran yang kondusif. Hal ini terlihat adanya peningkatan peran guru pada 

setiap pertemuan, bahkan pada pada siklus III peran guru dalam kelas dapat dikatakan sempurna. 

Hanya saja pada siklus I hasil observasi guru yang belum dilakukan yaitu mengajukan pertanyaan 

siswa. Hal ini terjadi karena guru baru pertama kali menggunakan media gawai sehingga masih ada 

yang lupa. Selain itu pada siklus II guru tidak melakukan kesimpulan karena waktu habis oleh 

evaluasi kerja kelompok dengan tanya jawab.  

 

Siswa mempelajari sendiri materi pelajaran dengan media gawai dalam kelompok masing-masing 

dengan bantuan android, komputer, ipad dan laptop yang terhubung pada internet. Tujuannya agar 

siswa lebih aktif dan kreatif dalam belajar sendiri tanpa diberikan terlebih dahulu oleh guru, disini 

guru hanya mengarahkan dan membimbing saja.  

 

Hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan media gawai dapat 

meningkatkan pemahaman siswa pada materi dan meningkatkan hasil belajar biologi pada siswa kelas 

XII IPA 1 MAN 1 Bandar Lampung  semester ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022  telah berhasil. 

 

Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Media gawai 

dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: Sebelum kelas dimulai: Siswa 

mempelajari materi dari gawai tentang ‘Pertumbuhan dan Perkembangan makhluk hidup’ dan 

mengumpulkan beberapa pertanyaan yang dia temukan, Guru menyiapkan materi pembelajaran dan 

dishare kepada siswa yang telah disiapkan. Awal kelas: Siswa telah menyiapkan pertanyaan-

pertanyaan tertentu setelah mempelajari materi biologi yang diberikan. Guru menyiapkan segala 

pertanyaan yang mungkin diajukan oleh siswa dan mempersiapkan ruang diskusi untuk 

menyelesaikan pertanyaan yang mungkin muncul. Saat kelas berlangsung. Siswa berdiskusi di kelas 

bersama teman dan guru serta berlatih untuk meningkatkan kemampuan mereka sesuai dengan 

kemampuan yang diharapkan. Guru memposting materi pelajaran tambahan di android siswa yang 

sudah disiapkan untuk meningkatkan pengetahuan siswa. Diluar jam pelajaran: Siswa didorong untuk 

selalu mencari tahu hal-hal apa saja yang belum mereka pahami. Guru selalu membimbing siswa 

untuk pendalaman pemahaman siswa. 

 

Bukti-bukti yang menunjukkan peningkatan hasil belajar biologi dengan menggunakan media gawai 

yaitu perolehan nilai rata-rata tes biologi materi ‘Pertumbuhan dan Perkembangan makhluk hidup’ 

mengalami peningkatan yaitu pada siklus I sebanyak  68,89 dengan ketuntasan belajar 58%, siklus II 

diperoleh rata-rata tes sebanyak  74,72 dengan persentase ketuntasan belajar 64% dan siklus III 

diperoleh rata-rata tes sebanyak  88,61 dengan persentase ketuntasan belajar 100%. Terlihat 

meningkat signifikan. 
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Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka dapat diajukan saran sebagai berikut:  

Dalam menggunakan media gawai untuk meningkatkan hasil belajar siswa hendaknya guru 

mengedepankan penggunaan teknologi. Sebaiknya media gawai dapat diterapkan oleh guru biologi 

materi pokok perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup dan guru bidang studi lain sebagai 

alternatif peningkatan keaktifan dan prestasi belajar di kelas. Karena penelitian ini membuktikan 

bahwa penerapan media gawai pada mata pelajaran biologi materi pokok perkembangan dan 

pertumbuhan makhluk hidup lebih efektif. 
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IMPROVEMENT OF NARRATIVE PARAGRAPH WRITING SKILLS 

FROM INTERVIEW TEXT WITH COOPERATIVE LEARNING MODEL 

EXPLICIT INSTRUCTIONS TYPE OF ENGINEERING CHRONOLOGY 

OF EVENTS IN CLASS XI MIA 4 MAN 1 BANDAR LAMPUNG FOR 

THE 2019/2020 ACADEMIC YEAR 

 

PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS PARAGRAF NARASI  

DARI TEKS WAWANCARA DENGAN MODEL PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE EXPLISIT INSTRUCTIONS TEKNIK 

KRONOLOGIS PERISTIWA PADA SISWA KELAS XI MIA 4 MAN 1 

BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

*Asih Wiyasti 

 

ABSTRACT 

The results of observations and interviews with teachers in the field of Indonesian language and literature 

studies showed that in class XI MIA 4 MAN 1 Bandar Lampung, narrative writing skills were still low. 

Therefore, an effort to improve narrative paragraph writing skills is to use a cooperative learning model of 

explicit instructions type, a chronological technique of events that is expected to make it easier for students to 

write narratives. The results of this study found that the quality of the learning process in writing narrative 

paragraphs from interview texts went well and smoothly even though there were some students who did not 

follow the lesson but the researchers could overcome them. In addition, the test results of narrative writing skills 

have increased with pre-cycle test scores from all aspects obtaining an average score of 62.2. Based on these 

results, it can be concluded that the learning process to write narrative paragraphs from interview texts using 

the explicit instructions cooperative learning model, the chronological event technique has been carried out 

well so that it can improve the skills of writing narrative paragraphs for students in class XI MIA 4 MAN 1 

Bandar Lampung and successfully change students' behavior to more positive direction. 

Key Word: Narrative Paragraph Writing Skills, Cooperative Learning, Interview Text, Explicit Instructions 

Event Chronological Technique. 

 

ABSTRAK 

Hasil observasi dan wawancara dengan guru bidang studi bahasa dan sastra Indonesia diketahui bahwa di kelas 

XI MIA 4 MAN 1 Bandar Lampung, keterampilan menulis karangan narasi masih rendah. Oleh karena itu, 

upaya untuk meningkatkan keterampilan menulis paragraf narasi adalah dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe explicit instructions teknik kronologis peristiwa yang diharapkan dapat 

mempermudah siswa dalam menulis narasi. Hasil penelitian ini diketahui bahwa kualitas proses pembelajaran 

menulis paragraf  narasi  dari  teks  wawancara  berjalan  baik  dan  lancar  meskipun  ada beberapa siswa yang 

kurang mengikuti pembelajaran tetapi dapat diatasi oleh peneliti. Selain itu, hasil tes keterampilan menulis 

narasi mengalami peningkatan dengan nilai tes pra siklus dari keseluruhan aspek memperoleh nilai rata-rata 

sebesar 62,2. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran menulis paragraf narasi 

dari teks wawancara dengan model pembelajaran kooperatif tipe explicit instructions teknik kronologis 

peristiwa telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan keterampilan menulis paragraf narasi 

siswa kelas XI MIA 4 MAN 1 Bandar Lampung dan berhasil mengubah perilaku siswa ke arah yang lebih 

positif.  

Kata Kunci: Keterampilan Menulis Paragraf Narasi, Pembelajaran Kooperatif, Teks Wawancara, Explicit 

Instructions Teknik Kronologis Peristiwa. 
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Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan salah satu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Bahasa adalah 

keterampilan kecakapan dalam kehidupan yang berkesinambungan satu sama lain. Bahasa digunakan 

dan diterapkan dalam bidang pendidikan, keagamaan, sosial, dan lain sebagainya. Keterampilan 

berbahasa mencakup menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat keterampilan tersebut 

merupakan keterampilan yang tidak dapat dipisahkan dan berkesinambungan satu sama lain. 

 

Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan, tidak hanya 

penting dalam dunia pendidikan, tetapi juga penting untuk lingkungan masyarakat. Keterampilan 

menulis ini penting karena keterampilan menulis sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Keterampilan 

menulis merupakan suatu ciri dari orang yang terpelajar atau bangsa yang terpelajar. Oleh karena itu, 

sebagai bangsa yang terpelajar sangat penting sekali orang Indonesia mempunyai keterampilan 

menulis. Keterampilan menulis adalah keterampilan yang kompleks karena keterampilan menulis ini 

merupakan suatu proses pengembangan waktu, kesempatan, dan memerlukan cara berpikir yang 

teratur untuk mengungkapkanya dalam bentuk bahasa tulis (Tarigan 1987: 4). 

 

Menulis merupakan kegiatan yang aktif dan produktif serta memerlukan cara berpikir yang teratur 

yang diungkapkan dalam bahasa tulis. Menulis yang dimaksud adalah sebagai keterampilan seseorang 

untuk mengungkapkan ide, pikiran, gagasan, pengetahuan, ilmu, dan pengalaman. Sebagai suatu 

keterampilan yang produktif, menulis dipengaruhi oleh keterampilan produktif lainya, seperti aspek 

berbicara maupun keterampilan reseptif yaitu aspek membaca dan menyimak serta pemahaman 

kosakata, diksi, keefektifan kalimat, penggunaan ejaan tanda baca, pemahaman berbagai jenis 

karangan dan peruntukanya serta pemahaman berbagai jenis paragraf dan pengembanganya (Parera 

dalam Suradi 2001:2). 

 

Menulis tidak ada kaitannya dengan bakat. Menulis memerlukan latihan yang optimal. Agar dapat 

terampil dalam menulis, seseorang harus mempunyai niat untuk menulis. Niat di sini bukan hanya 

sekadar niat, tetapi harus diimbangi pula dengan latihan yang terus-menerus tanpa putus asa sehingga 

apabila menemui kesulitan tidak langsung menyerah melainkan mencari solusi dan terus berusaha. 

Buanglah rasa malu dan ragu-ragu dalam menulis dan tetaplah yakin bahwa tulisan tersebut akan 

bermanfaat bagi kita dan orang lain tulis (Tarigan 1987: 5). 

 

Dilihat dari aspek menulis, tujuan pengajaran bahasa Indonesia adalah agar siswa mampu 

menuangkan pengalaman dan gagasan, mampu mengungkapkan perasaan secara tertulis dan jelas, 

mampu pula menuliskan informasi sesuai pokok bahasan (konteks) dan keadaan (situasi). Siswa harus 

peka terhadap lingkungan dan mampu mengungkapkan dalam bentuk prosa maupun puisi, dan tujuan 

khusus aspek   menulis   adalah   agar   siswa   memiliki   kegemaran   menulis   untuk meningkatkan 

pengetahuan dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari ( Parera dalam Suradi 2001: 3) 

 

Namun, dalam praktiknya sering kita temukan pembelajaran satu arah dalam pembelajaran menulis, 

guru sebagai sentral atau penentu dalam pembelajaran dan siswa bersifat pasif sebagai pendengar, 

sehingga dalam pembelajaran menulis siswa cenderung belum mampu dalam menulis kalimat yang 

baik dan benar yang menyebabkan tujuan pembelajaran belum tercapai serta keadaan ini 

mengakibatkan pembelajaran menulis menjadi tidak efektif. 

 

Dari hasil pengamatan (observasi) di MAN 1 Bandar Lampung,  banyak siswa mengeluh karena 

kurang mampu menyerap informasi pembelajaran yang diberikan guru, terutama pada pembelajaran 

menulis. Mereka cenderung belum mampu menulis dengan kalimat yang baik dan efektif. Hal tersebut 
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menyebabkan pembelajaran menulis menjadi momok menakutkan bagi siswa serta mengakibatkan 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai belum terpenuhi. Hal ini juga dapat dilihat dari tingkat 

pencapaian siswa yang masih dibawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditetapkan yaitu 72. 

 

Siswa cenderung hanya menguasai pengetahuan dasar yang berupa teori, sehingga dalam praktiknya 

siswa belum bisa menulis secara nyata. Hal tersebut menyebabkan tidak tercapainya kompetensi dan 

tujuan pembelajaran yang sebenarnya pada siswa MAN 1 Bandar Lampung . 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia di MAN 1 

Bandar Lampung  yang mengajar di kelas XI MIA 4, diketahui bahwa kemampuan siswa mengubah 

teks wawancara menjadi narasi masih belum optimal. Hal ini diperoleh dari data yang 

mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat pemahaman siswa mengenai pembelajaran menulis 

paragraf narasi masih lemah khususnya dalam indikator kesesuaian isi dengan judul, ejaan dan tanda 

baca, kohesi dan koherensi serta kronologis peristiwa. Hal tersebut disebabkan model pembelajaran 

yang digunakan oleh guru kurang sesuai dengan kompetensi dasar sehingga suasana kelas kurang 

kondusif dan efektif untuk pembelajaran. Keadaan ini pada akhirnya berdampak pada peserta didik, 

siswa menjadi malas dan kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran mengubah teks 

wawancara menjadi narasi. Di samping itu, kurangnya pelatihan dan bimbingan dalam menulis 

karangan juga berdampak pada keterampilan menulis siswa. 

 

Strategi dan model pembelajaran yang tidak sesuai tersebut, memlilki pengaruh besar terhadap 

keterampilan siswa dalam menulis. Selain itu, kecenderungan guru hanya memberikan materi tanpa 

diikuti praktik yang sebenarnya dalam pembelajaran menulis menjadi awal siswa kurang menguasai 

keterampilan menulis yang sebenarnya. Teori memang diperlukan, tetapi praktik menulis langsung 

merupakan tujuan dasar dalam pembelajaran menulis yang sebenarnya. 

 

Pembelajaran seperti ini membuat siswa cenderung kurang memahami pembelajaran. Hal ini 

menyebabkan siswa cenderung menulis hanya untuk menggugurkan tugas dari guru saja. Siswa hanya 

mementingkan kuantitas karangan bukan kualitas isi karangan itu sendiri. Siswa cenderung berpikir 

bahwa jika karangan yang dibuat panjang pasti nilai baik, padahal pemikiran seperti itu tidak tepat. 

Begitu juga pada pembelajaran mengubah teks wawancara menjadi narasi, siswa hanya 

memperhatikan panjang karangan, tanpa melihat kesesuaian judul dengan isi, pengembangan topik, 

keterpaduan kalimat dan paragraf serta penggunaan tanda baca yang tepat. 

 

Dari pemaparan di atas, dibutuhkan satu pembelajaran khusus mengenai mengubah teks wawancara 

menjadi narasi. Pembelajaran khusus ini merupakan pembelajaran terbimbing, dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe explicit instructions teknik kronologis peristiwa. Penelitian ini dilakukan 

pada siswa MAN 1 Bandar Lampung  kelas XI MIA 4 . 

 

Pembelajaran kooperatif tipe explicit instructions teknik kronologis peristiwa ini dipilih karena akan 

menjadikan siswa lebih aktif dan memberikan siswa pengalaman belajar yang tinggi. Siswa akan 

belajar mengenai tanggung jawab, kerja sama, dan sumbang saran. Di samping itu, siswa akan 

mendapatkan bimbingan dari guru secara bertahap, melihat bahwa siswa kurang mendapakan 

pelatihan sebelumnya, sehingga setiap siswa memahami pembelajaran yang diberikan dan 

mendapatkan hasil pembelajaran yang maksimal. Dalam proses pembelajaran tersebut guru tidak 

hanya memberikan materi kemudian siswa dilepas untuk praktik tanpa bimbingan, melainkan ketika 

praktik guru membimbing siswa secara berkala sehingga siswa mengetahui kesalahan atau kekeliruan 

dalam proses menulis, dan siswa bisa memahami dan memperbaikinya. Dalam pembelajaran ini, 
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sistem remidi ditiadakan. Sistem remidi akan muncul ketika siswa setelah melakukan bimbingan 

masih belum bisa menulis dengan baik. 

 

Dalam pembelajaran ini, satu kelas XI MIA 4 terdiri atas 36 siswa, yang dikelompokkan menjadi 

beberapa kelompok, tiap kelompok terdiri atas 4-5 orang. Siswa tersebut mendiskusikan mengenai 

pemodelan yang diberikan guru. Guru berperan sebagai motivator bukan sebagai pemberi informasi 

sehingga siswa lebih aktif dalam mencari informasi. 

 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe explicit instructions teknik kronologis peristiwa 

dalam pembelajaran keterampilan menulis paragraf narasi dari teks wawancara dapat juga dijadikan 

salah satu jalan untuk mencapai tujuan pembelajaran mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia 

dalam pembelajaran menulis untuk mencapai kompetensi dan menghasilkan lulusan yang terampil 

berkomunikasi, baik lisan maupun tulis. Maka dari itu, peneliti akan melakukan penelitian mengenai 

peningkatan keterampilan menulis paragraf narasi dari teks wawancara dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe explicit instructions teknik kronologis peristiwa pada siswa kelas XI MIA 4  MAN 1 

Bandar Lampung.  

 

Identifikasi Masalah 

Sejalan dengan Kurikulum 2013, siswa kelas XI MIA 4  MAN 1 Bandar Lampung, pemerintah telah 

menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa dengan nilai 

ketuntasan yang telah ditentukan. Salah satu dari kompetensi dasar tersebut adalah menulis paragraf 

narasi dari teks wawancara. Secara tidak langsung mengharuskan siswa untuk memahami semua hal 

yang berkaitan dengan kaidah penulisan yang baik. 

 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di MAN 1 Bandar Lampung, peneliti 

menemukan adanya kelemahan dalam keterampilan menulis khususnya dalam indikator kesesuaian isi 

dengan judul, ejaan dan tanda baca, kohesi dan koherensi serta kronologis peristiwa. 

 

Saat pembelajaran berlangsung dan tema ditentukan oleh guru maka hasil tulisan menulis paragraf 

narasi yang diharapkan masih dalam bentuk yang sederhana dan belum sesuai dengan indikator 

menulis narasi yang diharapkan. Untuk itu, guru perlu menggiatkan kegiatan latihan terbimbing 

dengan memperhatikan indikator penulisan pargraf narasi, sehingga nantinya diharapkan siswa 

terbiasa menulis narasi dengan hasil yang maksimal. Lemahnya keterampilan siswa dalam menulis 

paragraf narasi dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu kekurangtepatan guru dalam memilih model 

pembelajaran dan ketidaktertarikan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Penggunaan model 

pembelajaran yang kurang tepat dalam proses pembelajaran oleh guru ditengarai menyebabkan 

lemahnya keterampilan menulis paragraf narasi. Selama ini guru cenderung menerapkan pembelajaran 

dengan metode ceramah dan tugas, sehingga siswa merasa bosan dan jenuh. Untuk itu, seorang guru 

dituntut mampu menjadi perancang pembelajaran yang menarik, bervariasi, dan tepat bagi siswa. 

 

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi adalah ketidaktertarikan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Kurangnya keterampilan siswa dalam menulis narasi dapat disebabkan oleh minat 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.  Selama  ini  siswa  cenderung  mengikuti  proses  

pembelajaran menulis paragraf narasi hanya untuk mengugurkan tugas saja. Untuk itu, guru dituntut 

mampu memilih dan menggunakan model pembelajaran yang menarik dan efektif. 
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Pembatasan Masalah 

Dari latar belakang dan identifikasi masalah, peneliti menemukan masalah yang menghambat siswa 

kelas XI MIA 4  MAN 1 Bandar Lampung  dalam kompetensi dasar menulis paragraf narasi dari teks 

wawancara yang akan menjadi bahan penelitian yaitu model pembelajaran yang digunakan guru 

biasanya menggunakan strategi penugasan dan ceramah, yaitu pemberian tugas mengumpulkan 

informasi sedangkan cara mengumpulkan informasi tidak dijelaskan guru, siswa belajar sendiri 

melalui buku panduan. Pembelajaran semacam itu mengakibatkan siswa merasa jenuh, malas 

membaca sehingga siswa kurang dapat menggali informasi untuk menentukan ide. Untuk menyikapi 

hal tersebut, siswa perlu mendapatkan pembinaan dan pelatihan secara terbimbing, agar semangat 

mengikuti pembelajaran menulis paragraf narasi dan memiliki kemampuan menulis paragraf narasi 

sesuai dengan indikator penulisan. 

 

Perlu adanya upaya peningkatan keterampilan menulis paragraf narasi. Hal ini disebabkan siswa 

kesulitan dalam menulis paragraf narasi sesuai degan indikator penulisan. Untuk mengatasi masalah 

ini, diharapkan model pembelajaran  kooperatif  tipe  explicit  instructions  teknik  kronologis  

peristiwa dapat dijadikan alternatif dalam pembelajaran menulis paragraf narasi. Pembelajaran 

menulis paragraf narasi dari teks wawancara dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan 

memunculkan ide dan penulisan narasi sesuai dengan indikator penulisan yang diharapkan. 

 

Rumusan Masalah 

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini mencakup. Bagaimanakah kualitas proses 

pembelajaran keterampilan menulis paragraf narasi dari teks wawancara bagi siswa kelas XI MIA 4  

MAN 1 Bandar Lampung  setelah mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe explicit instructions 

teknik kronologis peristiwa? Bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis paragraf narasi dari 

teks wawancara bagi siswa kelas XI MIA 4  MAN 1 Bandar Lampung  setelah mengikuti model 

pembelajaran kooperatif metode explicit instructions teknik kronologis peristiwa? Bagaimanakah 

perubahan tingkah laku siswa XI MIA 4  MAN 1 Bandar Lampung  setelah mengikuti pembelajaran 

keterampilan menulis paragraf narasi dari teks wawancara dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

explicit instructions teknik kronologis peristiwa? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran menulis karangan narasi, sebagai berikut. 

Mendeskripsikan kualitas proses pembelajaran keterampilan menulis paragraf narasi dari teks 

wawancara bagi siswa kelas XI MIA 4  MAN 1 Bandar Lampung  setelah mengikuti model 

pembelajaran kooperatif tipe explicit instructions teknik kronologis peristiwa Mendeskripsikan 

peningkatan keterampilan menulis paragraf narasi dari teks wawancara bagi siswa kelas XI MIA 4  

MAN 1 Bandar Lampung  setelah mengikuti model pembelajaran  tipe explicit instructions teknik 

kronologis peristiwa. Mendeskripsikan perubahan tingkah laku siswa kelas XI MIA 4  MAN 1 Bandar 

Lampung setelah mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe explicit instructions teknik 

kronologis peristiwa. 

 

Landasan Teori 

Menurut Tarigan (1986: 3), menulis adalah suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung. Menulis merupakan kegiatan yang produktif dan ekspresif. 

Dalam kegiatan menulis seorang penulis harus terampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa dan 

kosa kata untuk menyampaikan maksud serta tujuan yang ingin diungkapkan. 
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Akhadiah (1992: 13) memberi pengertian bahwa menulis adalah suatu aktivitas komunikasi bahasa 

yang menggunakan tulisan sebagai mediumnya. Menulis adalah suatu proses, yaitu proses penulisan 

yang berarti mengorganisasikan gagasan secara sistematik serta mengungkapkannya secara tersurat.  

Mulyanto (2006: 9-11) menambahkan manfaat menulis antara lain: (1) menulis mempunyai kepuasan 

yang bersifat kebatinan; (2) menulis dapat meningkatan pengembangan intelektual; (3) menulis dapat 

memberikan pengalaman dan informasi serta pengetahuan; dan (4) menulis dapat menambah kearifan, 

kedewasaan, pengetahuan, bahkan juga keterampilan. 

 

Teks wawancara merupakan bentuk penyajian informasi berupa tanya jawab antara pewawancara dan 

narasumber. Untuk menceritakan atau menyampaikan kembali hasil wawancara kepada orang lain, 

teks wawancara perlu diubah dalam bentuk narasi. Narasi merupakan bentuk karangan pengisahan 

suatu cerita atau kejadian. Dalam proses pengubahan teks wawancara menjadi paragraf narasi 

dibutuhkan kriteria-kriteria sehingga akan menghasilkan paragraf narasi yang baik. Adapun kriteria-

kriteria pengubahan teks wawancara menjadi paragraph yang baik antara lain: (1) menggunakan 

kalimat efektif, (2) memperhatikan penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung, (3) 

memperhatikan kesesuaian judul dengan isi dan pengembangan topik, (4) memperhatikan keterpaduan 

antara kalimat dan paragraf, (5) penggunaan tanda baca yang tepat. 

 

Model Explicit Instructions merupakan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif. Instruksi 

eksplisit ditandai oleh serangkaian mendukung atau perancah, dimana siswa dipandu melalui proses 

belajar dengan pernyataan yang jelas tentang tujuan dan dasar pemikiran untuk mempelajari 

keterampilan baru, yang jelas penjelasan dan demonstrasi dari target instruksional, dan didukung 

berlatih dengan umpan balik sampai penguasaan independen telah dicapai. Bentuk instruksi sebagai 

"model sistematis mengajar dengan penekanan pada melanjutkan dalam langkah-langkah kecil, 

memeriksa pemahaman siswa, dan mencapai partisipasi aktif dan sukses oleh semua siswa. (Archer 

2010: 1) sedangkan Hall (2002: 2) menyatakan explicit instruction is a systematic instructional 

approach that includes set of delivery and design procedures derived from effective schools research 

merged with behavior analysis. 

 

Kerangka Berpikir 

Tujuan pembelajaran bahasa membantu siswa mengembangkan keterampilan berkomunikasi, baik 

secara lisan maupun tulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang sangat penting dalam 

kehidupan, tidak hanya penting dalam kehidupan pendidikan, tetapi juga sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat. Keterampilan menulis itu sangat penting karena merupakan salah satu 

keterampilan berbahasa yang harus dimiliki oleh peserta didik. 

 

Keterampilan mengubah teks wawancara menjadi narasi siswa kelas XI MIA 4  MAN 1 Bandar 

Lampung  masih rendah. Hal tersebut disebabkan strategi dan model yang digunakan oleh guru 

kurang sesuai dengan kompetensi dasar sehingga suasana kelas kurang kondusif dan efektif untuk 

pembelajaran. Dan pada akhirnya berdampak pada peserta didik, siswa menjadi malas dan kurang 

termotivasi dalam mengikuti pembelajaran mengubah teks wawancara menjadi narasi. Di samping itu, 

kurangnya pelatihan dan bimbingan dalam menulis karangan juga berdampak pada keterampilan 

menulis siswa. 

 

Siklus I dimulai dengan tahap perencanaan, berupa rencana kegiatan dan lagkah-langkah yang akan 

dilakukan peneliti untuk memecahkan masalah. Pada tahap tindakan, peneliti melakukan tindakan 

sesuai apa yang telah direncanakan dalam tahap perencanaan. Tindakan tersebut adalah melakukan 

pembelajaran menulis karangan narasi berdasarkan hasil wawancara dengan model pembelajaran 
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koperatif tipe explicit instructions teknik kronologis peristiwa. Tahap observasi dilakukan ketika 

proses pembelajaran berlangsung. Hasil yang diperoleh dalam pembelajaran kemudian direfleksi. 

Kelebihan yang terdaopat pada siklus I dipertahankan, sedangkankekurangannya kan diperbaiki pada 

siklus II. Setelah perencanaan siklus II diperbaiki, tahap selanjutnya adalah tindakan dan observasi. 

Hasil yang diperoleh pada siklus II kemudian direfleksi untuk menentukan kemajuan-kemajuan yang 

telah dicapai. Kemudian hasil siklus I dan siklus II dibandingkan dalam hal pencapaian nilai. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui peningkatan keterampilan mengubah teks wawancara menjadi narasi 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe explicit instructions teknik kronologis peristiwa.  

 

Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian tindakan kelas ini adalah keterampilan mengubah teks wawancara menjadi 

narasi dan perubahan tingkah laku siswa XI MIA 4  MAN 1 Bandar Lampung  akan meningkat jika 

pembelajaran ketrampilan menulis paragraf narasi dari teks wawancara menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe explicit instructions teknik kronologis peristiwa. 

 

Metodologi Penelitian 

Desain pembelajaran ini menggunakan desain yang merupakan bentuk kajian yang bersifat reflektif. 

Kajian ini dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-tindakan 

yang dialksanakan serta memerbaiki kondisi-kondisi praktik-praktik tesebut yang dilaksanakan. 

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian tindakan kelas, dengan menggunakan dua siklus 

yaitu siklus I dan siklus II. Tiap siklus terdiri dari empat komponen, yaitu, perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. 

 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah keterampilan menulis paragraf narasi dari teks wawancara siswa kelas XI 

MIA 4 MAN 1 Bandar Lampung. Peneliti mengadakan penelitian di kelas XI MIA 4 karena dalam 

kurikulum kelas XI terdapat kompetensi dasar menulis hasil wawancara menjadi narasi. Harapannya, 

siswa kelas XI MIA 4 telah memiliki bekal yang cukup untuk melakukan proses menulis dan 

mengetahui bagaimana menulis hasil wawancara menjadi narasi dengan bahasa yang baik dan benar. 

Selain itu, diharapkan siswa memiliki minat dalam mengikuti pembelajaran menulis. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru bahasa Indonesia di MAN 1 Bandar Lampung, tingkat 

keterampilan menulis khususnya menulis hasil wawancara menjadi narasi masih rendah. Siswa 

cenderung mementingkan panjang karangan dari pada kualitas dari isi karangan tersebut sehingga 

tujuan pembelajaran belum tercapai. 

 

Penelitian dilaksanakan di kelas XI MIA 4 MAN 1 Bandar Lampung dengan jumlah siswa 36 siswa. 

Peneliti mengambil subjek tersebut dengan alasan berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara 

dengan guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia di MAN 1 Bandar Lampung  yang mengajar 

di kelas XI MIA 4, saat ini kondisi kemampuan akademik relatif rendah, khususnya keterampilan 

menulis dan siswa kurang antusias mengikuti pembelajaran menulis paragraf narasi. 

 

Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah instrumen tes dan non tes. Instrumen tes yang 

dipakai berupa penugasan siswa secara individu dan kelompok   untuk menulis hasil wawancara 

menjadi narasi. Instrumen non tes yang dipakai berupa observasi, jurnal siswa, jurnal guru, 

wawancara, dan dokumentasi foto. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 
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Berdasarkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus I dan siklus II, dapat diketahui 

bahwa terjadinya peningkatan proses pembelajaran menulis paragraf narasi, peningkatan keterampilan 

siswa menulis paragraf narasi, dan perubahan tingkah laku belajar siswa menuju ke arah yang positif. 

 

Peningkatan Proses Pembelajaran Menulis Paragraf Narasi dari Teks Wawancara dengan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Explicit Instruction Teknik Kronologis Peristiwa 

 

Proses pembelajaran menulis paragraf narasi dari teks wawancara dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe explicit instructions teknik kronologis peristiwa dilakukan dalam dua tahap, yaitu 

siklus I dan siklus II. Masing-masing siklus terdiri atas dua pertemuan. Meskipun demikian, proses 

pembelajaran pada siklus I tidak sama persis dengan proses pembelajaran siklus II sehingga diperoleh 

hasil yang lebih maksimal. Peningkatan proses pembelajaran tersebut dipaparkan sebagai berikut ini. 

 

Pada tahap pendahuluan siklus I, pembelajaran yang dilakukan yaitu guru melakukan apersepsi 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa mengenai materi menulis narasi yang akan 

dilaksanakan dan memotivasi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dari kompetensi yang 

dibelajarkan. Berdasarkan jurnal observasi, siswa terlihat cukup antusias dan berinteraksi aktif dengan 

guru. Namun, masih ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan dan asyik berbicara sendiri 

dengan teman sebangkunya. 

 

Sementara itu, berdasarkan jurnal observasi, kegiatan pendahuluan pada siklus II memperlihatkan 

siswa sudah akrab dengan guru sehingga guru lebih mudah mengkondisikan dan melakukan apersepsi. 

Proses tanya jawab juga berlangsung dengan baik. Guru memeberi pertanyaan umpan balik mengenai 

kemudahan dan kesulitan yang masih dialami siswa pada pembelajaran siklus I. Siswa menjawab 

pertanyaan guru dengan percaya diri. 

 

Pada tahap inti siklus I, siswa membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Kemudian siswa 

diberi pemahaman tentang cara menentukan topik dari teks wawancara, cara mencari gagasan utama 

dari teks wawancara, cara mengubah gagasan utama yang berbentuk kalimat langsung menjadi 

kalimat tidak langsung, cara menjabarkan gagasan utama dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

explicit instructions teknik kronologis peristiwa. Kemudian siswa ditugasi mengubah teks wawancara 

yang dibagikan guru menjadi paragraf narasi. Proses pembelajaran berlangsung baik, tertib, dan 

lancar. Tetapi masih ada beberapa siswa yang terlihat kurang aktif. 

 

Sementara kegiatan inti pada siklus II, guru memberi pemecahan kesulitan yang dirasakan siswa 

dalam menulis paragraf narasi pada pertemuan sebelumnya dengan  menjelaskan  materi  yang  belum  

dipahami  siswa.  Guru  juga  memberi pendalaman materi tentang cara menentukan topik dari teks 

wawancara, cara menjabarkan teks wawancara menjadi paragraf narasi karena masih ada siswa yang 

belum memahami sepenuhnya pada siklus I. Berdasarkan jurnal guru, selama proses tersebut, siswa 

menyimak dam memperhatikan penjelasan guru serius, disiplin, sungguh-sungguh dan aktif bertanya. 

 

Proses pembelajaran ditutup dengan kegiatan penutup. Pada setiap pertemuan, baik siklus I maupun 

siklus II, siswa dan guru melakukan refleksi dan menyimpulkan hasil pembelajaran. Pada siklus I, 

guru memberi masukan terhadap kesulitan- kesulitan yang dialami siswa. Siswa dihimbau dan diberi 

tugas untuk berlatih menulis narasi yang bersumber dari teks wawancara. Sementara pada siklus II, 

guru memberi motivasi kepada siswa untuk selalu berlatih menulis, terutama menulis paragraf narasi 

karena siswa akan memperoleh manfaat yang besar apabila terampil dalam menulis. Akhir 
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pembelajaran dilanjutkan dengan siswa menyampaikan kesannya selama mengikuti pembelajaran. 

Selain itu, guru juga melakukan wawancara setelah menilai hasil tulisan siswa. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas proses pembelajaran menulis paragraf 

narasi dari teks wawancara dengan model pembelajaran kooperatif tipe explicit instructions teknik 

kronologis peristiwa pada siklus II lebih baik dibandingkan dengan siklus I. Hal ini dibuktikan proses 

pembelajaran pada siklus II berlangsung dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana pembelajaran. 

Perilaku siswa dalam mengikuti pembelajaran juga mengalami perubahan  ke  arah  yang  lebih  

positif  dibandingkan  siklus I. Siswa  lebih  serius, disiplin, dan bersungguh-sungguh dalam 

melaksanakan pembelajaran. Siswa juga lebih bersemangat, antusias, dan percaya diri karena sudah 

mengenal dan terbiasa dengan guru. 

 

Peningkatan Hasil Tes Keterampilan Menulis Paragraf Narasi dari Teks Wawancara dengan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Explicit Instruction Teknik Kronologis Peristiwa 

 

Berdasarkan Hasil yang diperoleh pada pembelajaran menulis paragraf narasi dari teks wawancara 

siklus I, bahwa keterampilan siswa dalam menulis paragraf narasi dari teks wawancara dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe explicit instructions teknik kronologis peristiwa masih kurang. Hal ini, 

terlihat dari nilai rata- rata klasikal yang diperoleh baru mencapai 71,78 atau masih dibawah kriteria 

ketuntasan yaitu 72. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada siklus I, pembelajaran menulis paragraf 

narasi dari teks wawancara siklus II dilakukan untuk mencapai target yang ditentukan. Pada siklus II 

ini nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 78,89 dengan kategori baik. Begitu pun dengan nilai rata-

rata tiap siklus juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 

 

Hasil tes keterampilan menulis paragraf narasi dari teks wawancara dievaluasi kemudian direkap 

untuk mendapatkan hasil keseluruhan dari tes menulis paragraf narasi. Berdasarkan rekapan tersebut, 

akan terlihat peningkatan menulis paragraf narasi dari siklus I ke siklus II. Hasil tes menulis paragraf 

narasi dapat terlihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel. Perbandingan Hasil Tes Keterampilan Menulis Paragraf Narasi dari Teks Wawancara 

dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Explicit Instructions Teknik Kronologis Peristiwa 

No Kategori 
Rentang 

Nilai 

Siklus 1 Siklus II 

Frekuensi Skor 
Persen 

tase 
Frekuensi Skor 

Persen 

tase 

1 Sangat Baik ≥ 85 2 170 5,55 9 756 25,00 

2 Baik 75-84 9 747 25,00 16 1328 44,44 

3 Cukup 65-74 10 740 27,78 10 739 27,78 

4 Kurang ≤ 64 15 930 41,67 1 64 2,78 

Jumlah 36 2587 100 36 2887 100 

Nilai rata-rata 
   = 71,7836

2587  
 = 80,1936

            2887  

 

Hasil tes keterampilan menulis mengalami peningkatan dari pra siklus ke siklus I dan dari siklus I ke 

siklus II. Pada siklus I mengalami kenaikan 2,56 poin dari pra siklus dengan rentang dari 69,22 pada 

pra siklus dan naik menjadi 71,78 pada siklus I. Jika dilihat pada tabel 24 tersebut hasil rata-rata tes 
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menulis siklus  I ke siklus I1 meningkat 8,41 dari 71,78 menjadi 80,19. Berikut penjelasan 

peningkatan hasil tes menulis karangan narasi pada setiap aspek. 

 

Aspek kesesuian isi karangan narasi dengan isi teks wawancara juga mengalami peningkatan dari 

60,00 pada siklus I menjadi 78,89 pada siklus II. Peningkatan ini terjadi karena guru pada siklus II 

memberikan materi lebih jelas mengenai kesesuaian isi karangan narasi dengan isi teks  wawancara. 

Aspek penggunaan kalimat langsung dan tak langsung mengalami peningkatan dari 68,83 pada siklus 

1 menjadi 86,11. Peningkatan ini terjadi karena guru pada siklus II memberikan materi dan arahan 

yang jelas. Tentu tidak terlepas juga karena dari awal siswa sudah mencapai nilai yang cukup. 

 

Aspek penggunaan ejaan dan tanda baca mengalami peningkatan dari 66,11 menjadi 81,11 pada siklus 

I ke siklus II. Nilai yang sangat signifikan dengan 15 poin. Aspek ini juga mengalami peningkatan 

yang cukup baik karena siswa telah memahami tentang penggunaan ejaan dan tanda baca.  

 

Aspek selanjutnya adalah kohesi dan koherensi yang mengalami peningkatan dari 63,88 pada siklus I 

menjadi 82,22 pada siklus II. Aspek diksi mengalami peningkatan dari 70,55 pada siklus 1 menjadi 

73,88 pada siklus II. Aspek kronologis peristiwa juga mengalami peningkatan dari 67,37 pada siklus I 

menjadi 76,66 pada siklus II. Aspek yang terakhir adalah aspek kerapian tulisan mengalami 

peningkatan dari 65,00 pada siklus I ke siklus II menjadi 84,44.  

 

Peningkatan keterampilan menulis dari teks wawancara dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

explicit instructions teknik kronologis peristiwa pada siklus II merupakan suatu prestasi yang patut 

dibanggakan. Keberhasilan yang dicapai siswa sangat memuaskan. Berdasarkan hasil tes 

perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis paragraf narasi dari 

wawancara dengan pembelajaran kooperatif tipe explicit instructions teknik kronologis peristiwa pada 

siklus II mengalami peningkatan. Hal tersebut dibuktikan dengan tes siklus II yang menunjukan 

seluruh siswa sudah mencapai nilai di atas standar ketuntasan penelitian atau bisa dikatakan berhasil. 

 

Perubahan Perilaku Siswa 

Selama proses pembelajaran menulis paragrap narasi dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

explicit nstructions teknik kronologis peristiwa, peneliti melakukan  pengamatan  tingkah  laku  siswa.  

Pengamatan  tingkah  laku  tersebut meliputi sikap dan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menulis pargraf narasi dengan model pembelajaran kooperatif tipe explicit instructions. Pengamatan 

dilakukan pada siklus I dan siklus II melalui instrumen nontes berupa observasi, 

 

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dapat diketahui bahwa hasil observasi menunjukkan adanya 

perubahan tingkah laku siswa menjadi lebih positif. Secara kesuluruhan perubahan tingkah laku siswa 

mengalami peningkatan dari 75,7% pada siklus I menjadi 86,5% pada siklus II meningkat 10,8%. 

Pada indikator pertama yaitu siswa mendengarkan penjelasan guru dengan penuh perhatian baik 

siklus I maupun siklus II semua siswa mendengarkan penjelasan guru dengan penuh perhatian. Tidak 

ada siswa yang berbicara ataupun bermain sendiri. Pada siklus I sudah sangat baik dan pada siklus II 

berhasil dipertahankan. 

 

Saat guru memberi waktu pada siswa untuk mencatat, pada siklus I ada 88,2% siswa yang aktif 

mencatat dan pada siklus II meningkat menjadi 100%. Persentase ini sama dengan indikator 

bekerjasama dengan temannya yang pada siklus I ada 88,2% dan meningkat menjadi 100% pada 

siklus II. Siswa saling bekerja sama dalam kelompoknya dan masing-masing anggota mengerjakan 
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tugasnya. Tidak ada siswa yang terlihat mendominasi kelompok, ngobrol sendiri, berbuat gaduh, atau 

justru mengganggu teman satu kelompok. Kondusi kelas sangat kondusif. 

 

Pada indikator keempat siswa sudah berani mengajukan pertanyaan kepada guru tentang hal yang 

belum dipahami. Tanpa segan dan malu, mereka langsung bertanya kepada guru bahkan sering terjadi 

diskusi antara guru dengan siswa saat proses pembelajaran. Pada indikator ini terjadi peningkatan ke 

arah yang positif. Pada siklus I hanya 40,6% dan pada siklus II menjadi 62,5% meningkat sebesar 

21,9%. 

 

Indikator kelima siswa sudah terlihat tidak canggung menjawab pertanyaan atau memberikan 

tanggapan. Tidak berbeda jauh dengan indikator keempat, indikator ini juga lebih sering terjadi saat 

proses mengerjakan tugas dari guru. Tercatat pada siklus I ada 37,5% siswa yang aktif menjawab 

pertanyaan dan meningkat sebesar 18,8% pada siklus II menjadi 62,5%. 

 

Indikator yang terakhir adalah siswa bersungguh-sungguh mengerjakan tugas. Pada indikator ini tidak 

terjadi peningkatan karena pada siklus I semua siswa atau 100% siswa sudah bersungguh-sungguh 

mengerjakan tugas yang diberikan guru. 

 

Secara keseluruhan berdasarkan hasil observasi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe explicit instructions terjadi perubahan tingkah laku siswa ke arah 

yang lebih baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan tingkah laku siswa ke arah yang 

lebih positif dari siklus I ke siklus II. 

 

Jurnal 

Jurnal yang digunakan dalam siklus I dan siklus II adalah jurnal siswa dan jurnal guru. Kedua jurnal 

berisi tanggapan siswa dan guru selama pembelajaran menulis paragraf narasi dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe explicit instruction teknik kronologis peristiwa. 

 

Jurnal siswa 

Secara keseluruhan jawaban siswa baik jurnal siswa siklus I ataupun jurnal siswa siklus II tidak jauh 

berbeda. Dari jurnal siswa siklus I maupun siklus II dapat diketahui  bahwa  semua  siswa  

menganggap  bahwa  langkah  menulis  narasi  yang diajarkan oleh guru membuat siswa semakin 

mudah dan lebih baik alam menulis paragraf narasi. Siswa masih menganggap bahwa mengubah 

kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung paling mudah dan dalam menentukan judul dengan 

dianggap masih terlalu sulit. 

 

Seluruh siswa menganggap model pembelajaran yang diberikan guru menarik serta mempermudah 

saat menulis paragraf narasi karena beranggapan bahwa model tersebut memudahkan siswa dalam 

mengembangkan gagasan utama teks wawancara menjadi narasi atau cerita. 

 

Kesan siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis paragraf narasi dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe explicit instructions teknik kronologis peristiwa adalah siswa merasa senang karena 

siswa semakin mudah saat menulis narasi. Siswa tidak memberi saran apapun karena mengganggap 

pembelajaran sudah cukup baik. 
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Jurnal Guru 

Berdasarkan hasil jurnal guru pada siklus I dan II dapat dijelaskan bahwa siswa yang pada siklus I 

terlihat lebih bersungguh-sungguh menyiapkan dari pada pembelajaran biasanya meningkat pada 

siklus II siswa bahkan sudah terlihat siap mengikuti pelajaran bahkan sebelum pembelajaran dimulai. 

 

Perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran menulis paragraf narasi yang pada siklus I sudah 

menyenangkan semakin menyenangkan lagi pada siklus II karena siswa sudah terbiasa  dengan   

model pembelajaran kooperatif tipe  explicit instructions teknik kronologis peristiwa sehingga siswa 

sudah terlihat pandai dan cepat saat proses pembelajaran. 

 

Situasi kelas saat pembelajaran sangat kondusif, baik siklus I maupun siklus II, tenang namun siswa 

tidak pasif. Siswa yang pada siklus I berani bertanya dan berdiskusi. Selain tu, siswa terlihat semakin 

puas dengan kemampuan menulis paragraf narasi pada siklus II. 

 

Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara siklus I terhadap siswa yang memperoleh nilai tertinggi menyatakan 

bahwa dia kurang suka menulis narasi karena jarang menulis. Dia hanya menulis narasi atau cerita 

untuk mengerjakan tugas. Selama pembelajaran, semua materi bisa dia pahami. Menurutnya saat 

memilih judul dengan isi dan harus sesuai dengan kronologis peristiwa merupakan hal yang paling 

sulit dilakukan. Dia mengaku senang dengan pembelajaran yang diterapkan oleh guru karena semakin 

mudah menulis narasi. 

 

Selanjutnya, hasil wawancara pada siklus II terhadap siswa yang mendapat nilai tertinggi menyatakan 

bahwa dia mulai menganggap bahwa menulis narasi itu mudah dan mulai menyukai menulis narasi 

atau cerita. Penjelasan guru tentang materi sudah baik dan mudah dipahami. Dia sangat tertarik dan 

antusias terhadap pembelajaran yang dilakukan karena membuat siswa aktif berpikir dan berdiskusi. 

Dia tidak memberi saran apapun karena menganggap pebelajaran sudah baik. 

 

Berikutnya adalah hasil wawancara terhadap siswa yang memperoleh nilai sedang. Pada siklus I, 

siswa mengemukakan bahwa dia tidak begitu suka menulis narasi namun dia menyukai pembelajaran 

menulis narasi yang dilakukan. Dia menganggap menentukan judul dengan isi merupakan hal yang 

paling sulit dilakukan saat pembelajaran. Dia tidak member saran apapun karena menganggap 

pembelajaran sudah baik. 

 

Pada siklus II, siswa yang memperoleh nilai sedang mengemukakan bahwa dia mulai menyukai 

menulis narasi karena mudah. Langkah-langkah dalam menulis puisi yang diterapkan guru sangat 

membantu dalam menulis narasi. Dia tidak malu lagi untuk bertanya saat pembelajaran dan semakin 

terbiasa dengan teknik yang diterapkan untuk menulis paragraf narasi. 

 

Terakhir, adalah hasil wawancara terhadap siswa yang mendapat nilai terendah. Dia mengaku senang 

mengikuti pembelajaran namun kesulitan saat mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak 

langsung sehingga narasi hasil karyanya kurang menarik dan bagus. Selanjutnya pada siklus II, siswa 

yang mendapat nilai terendah mengemukakan bahwa dia sebenarnya tidak mengalami masalah 

apapun saat pembalajaran dan menikmati pembelajaran yang diterapkan oleh guru. 

 

Dapat disimpulkan bahwa siswa senang mengikuti pembelajaran menulis paragraf narasi dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe explicit instructions teknik kronologis peristiwa hal ini dilihat dari 

tiga siswa yang menyatakan siswa dapat mengambil manfaat dari pembelajaran yang dilakukan, 
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seperti kemampuan menulis   narasi   semakin   meningkat,   lebih   berani   dalam   bertanya   maupun 

menyampaikan pendapat, serta lebih berani dalam berdiskusi dengan teman. Siswa tidak memberi 

saran apapun karena menganggap bahwa pembelajaran yang dilakukan sudah baik. 

 

Hasil tes dan nontes baik siklus I maupun siklus II dapat ditarik kesimpulan bahwa keterampilan 

menulis narasi siswa sebenarnya sudah baik pada siklus I karena siswa sudah mendengarkan 

penjelasan guru dengan penuh perhatian sehingga materi maupun langkah-langkah menulis paragraf 

narasi sudah dilakukan dengan benar. Hanya saja siswa kurang memperhatikan kriteria penilaian yang 

dibagikan guru sehingga membuat siswa tidak mendapat nilai yang baik dari semua kriteria. 

 

Siswa yang pada jurnal siswa ataupun wawancara mengatakan penjelasan yang dilakukan guru mudah 

dipahami namun saat diminta menulis narasi ternyata hasilnya kurang memuaskan membuat peneliti 

berpikir bahwa untuk melakukan suatu penelitian terutama pada siswa tingkat menengah atas yang 

masih malu dengan orang baru, semua peneliti harus sudah biasa berinteraksi dengan siswa pada kelas 

tersebut dalam jangka waktu yang lama sehingga siswa sudah tidak malu dengan peneliti dan 

membuat siswa menjawab pertanyaan peneliti dengan terbuka dan jujur sehinga data dari jurnal siswa 

ataupun wawancara jadi lebih valid. Suasana yang sudah tenang tidak menjamin hasil menulis narasi 

siswa jadi bagus dan mendapat nilai yang baik.  

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembelajaran menulis paragrap narasi dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe explicit nstructions teknik kronologis peristiwa pada siswa kelas XI MIA 4 MAN 1 

Bandar Lampung diperoleh simpulan sebagai berikut. Proses yang terjadi pada pembelajaran 

keterampilan menulis paragraf narasi dari teks wawancara dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

explicit instructions teknik kronologis peristiwa secara keseluruhan pada siklus I dan siklus II 

mempunyai langkah pembelajaran yang sama. Pada siklus II terdapat materi pada inti pembelajaran 

yang lebih ditekankan pemahamanya dibandingkan dengan siklus I. Siswa diarahkan untuk bisa 

memecahkan masalah sendiri dengan berdiskusi dan pemberian latihan menulis paragraf narasi dari 

teks wawancara dengan memperhatikan penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung, serta 

penggunaan pilihan kata, penggunaan ejaan tanda baca yang benar. Pemahaman materi dan latihan 

pada siklus II, maka pembelajaran paragraf narasi mengalami peningkatan dibandingkan siklus I. 

 

Terjadi peningkatan keterampilan menulis paragraf siswa kelas XI MIA 4 MAN 1 Bandar Lampung 

setelah mengikuti pembelajaran kooperatif tipe explicit instructions teknik kronologis peristiwa. 

Peningkatan keterampilan menulis paragraf narasi tersebut  diketahui dari hasil tes pra siklus, siklus I, 

dan siklus II. Hasil pada tes pra siklus menunjukan nilai rata-rata sebesar 69,22 dalam kategori 

kurang. Pada siklus I nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 71,78 atau dalam kategori cukup. 

Dengan demikian terjadi peningkatan sebesar 2,56. Pada siklus II nilai rata-rata sebesar 80,19 dan 

termasuk kategori baik, sehingga terjadi peningkatan sebesar 8,41. Dengan demikian pembelajaran 

kooperatif tipe explicit instructions teknik kronologis peristiwa pada pembelajaran menulis paragraf 

narasi dari teks wawancara mengalami peningkatan pada siswa kelas XI MIA 4 MAN 1 Bandar 

Lampung. Terjadi perubahan positif pada perilaku siswa pada siklus II terhadap pembelajaran menulis 

paragraf narasi dari teks wawancara dengan model pembelajaran kooperatif tipe explicit instructions 

teknik kronologis peristiwa. Perubahan perilaku tersebut dapat dibuktikan dengan siswa yang 

menunjukan keantusiasan yang lebih baik selama proses pembelajaran. Siswa awalnya kurang serius 

dalam pembelajaran menulis paragrap narasi menjadi serius dan semangat. Hal ini dapat dilihat dari 

dokumentasi foto. 
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Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, saran yang diajukan berikut ini. Guru Bahasa dan Sastra 

Indonesia hendaknya mengunakaan teknik-teknik dan metode  yang  sesuai  dengan  pembelajaran.  

Salah  satunya  dengan  teks wawancara dan metode explicit instructions teknik kronologis peristiwa 

pada pembelajaran menulis paragraf narasi dari teks wawancara karena teknik dan metode tersebut 

dapat meningkatkan kemampuan mengubah bentuk teks wawancara menjadi paragraf narasi. Para 

peneliti bidang pendidikan dan bahasa dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai pembelajaran 

menulis karangan narasi dengan teknik dan metode yang berbeda. Penggunaan teknik dan metode 

yang kreatif dan inovatif akan memberikan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran, 

sehingga  siswa lebih mudah menerima materi. 
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CLASS X IPS 1 MAN 1 BANDAR LAMPUNG 

ACADEMIC YEAR 2021/2022 

 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMPRESENTASIKAN DAN 

MENGANALISIS ISI DAN ASPEK KEBAHASAAN TEKS LAPORAN 

HASIL OBSERVASI MELALUI MODEL ROLE PLAYING PADA 

SISWA KELAS X IPS 1 MAN 1 BANDAR LAMPUNG  

TAHUN PELAJARAN 2021/2022 
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ABSTRACT 

Results of Observations through Role Playing Models for Students of Class X IPS 1 MAN 1 Bandar Lampung 

for the Academic Year 2021/2022”. Some conclusions from the results of this classroom action research (CAR) 

are as follows: 1) The application of cooperative learning through role playing can improve students' ability to 

present and analyze the Observation Result Report Text by applying the role playing model in class X IPS 1 

MAN 1 Bandar Lampung in the 2021 school year /2022. 2) Based on the results of observations obtained by 

students' ability in presentations, the average score of all aspects in the first cycle was 2.8 (less) while in the 

second cycle, the average was 3.75 (less) and in the third cycle, the average was obtained. 4.67 (Good) overall 

shows a significant increase from cycle to cycle of 1.83 points. The average student's ability to present the text 

of the observation report got an average score in the first cycle, namely 74.72 with student completeness 64% of 

students scored less than 80, in the second cycle increased the average score was 78.06 with student 

completeness 75 %, and in cycle III got an average score of 87.22 and students completed learning according 

to KBM 100% because all students got a test score of 80. It can be concluded that the students' ability to 

present the text of the observation report after applying the role playing model in class X social studies 1 MAN 

1 Bandar Lampung for the 2021/2022 academic year has been successfully implemented. 

Key Word: Presentation Ability, Role Play 

 

ABSTRAK 

Hasil Observasi melalui Model Role Playing pada Siswa Kelas X IPS 1 MAN 1 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2021/2022”. Beberapa kesimpulan dari hasil penelitian tindakan kelas (PTK) ini sebagai berikut: 1) 

Penerapan pembelajaran kooperatif melalui role playing dapat meningkatkan kemampuan siswa 

mempresentasikan dan menganalisis Teks Laporan Hasil Observasi dengan menerapkan model role playing di 

kelas X IPS 1 MAN 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2021/2022.  2) Berdasarkan hasil observasi yang 

diperoleh kemampuan siswa dalam presentasi menunjukkan skor rata-rata kesluruhan aspek pada siklus I 

diperoleh 2,8 (Kurang) sedangkan pada siklus II diperoleh rata-rata 3,75 (Kurang) dan pada siklus III diperoleh 

rata-rata 4,67 (Baik) secara keseluruhan menunjukan peningkatan yang signifikan dari siklus ke siklus sebesar 

1,83 poin. Rata-rata kemampuan siswa mempresentasikan teks laporan hasil observasi mendapat nilai rata-rata 

pada siklus I yaitu 74,72 dengan ketuntasan siswa 64% siswa mendapatkan nilai kurang dari 80, pada siklus II 

meningkat mendapat nilai rata-rata 78,06 dengan ketuntasan siswa 75%, dan pada siklus III mendapat nilai rata-

rata 87,22 dan siswa tuntas belajar sesuai KBM 100% karena seluruh siswa mendapatkan nilai tes ≥ 80. Dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan siswa mempresentasikan teks laporan hasil observasi setelah menerapkan 

model role playing di kelas X IPS 1 MAN 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2021/2022 berhasil dilaksanakan. 

Kata Kunci: Kemampuan Presentasi, Role Play 
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Latar Belakang 

Pembelajaran Bahasa Indonesia merupakan salah satu materi pelajaran yang sangat penting di 

madrasah . Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah agar siswa memiliki kemampuan berbahasa 

Indonesia yang baik dan benar serta dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan 

situasi dan tujuan berbahasa serta tingkat pengalaman siswa. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia 

bagi siswa adalah untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia sesuai dengan 

kemampuan, kebutuhan, dan minatnya, sedangkan bagi guru adalah untuk mengembangkan potensi 

bahasa Indonesia siswa, serta lebih mandiri dalam menentukan bahan ajar kebahasaan sesuai dengan 

kondisi lingkungan madrasah  dan kemampuan siswa. (BSNP, 2016). 

 

Mempresentasikan dan menganalisis teks laporan hasil observasi adalah hal yang biasanya dilakukan 

sesudah melakukan observasi dan menuliskan laporan, mempublikasikan laporan tersebut agar 

manfaatnya dapat diambil oleh orang lain, publikasi laporan ini dapat dilakukan secara tertulis dan 

lisan, publikasi hasil penelitian secara tertulis dilakukan dengan menawarkan kepada sebuah penerbit 

untuk diterbitkan sebagai buku dan lainnya. Sementara, publikasi secara lisan dapat dilakukan dalam 

forum-forum diskusi, seminar atau ceramah-ceramah melalui presentasi, sehingga dapat 

mempresentasikan hasil observasi dihadapan peserta agar mereka mengetahui projek ilmiah yang 

sudah kita teliti.  

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini peneliti 

memilih judul “Meningkatkan Kemampuan Mempresentasikan dan Menganalisis Isi dan Aspek 

Kebahasaan Teks Laporan Hasil Observasi melalui Model Role Playing pada Siswa Kelas X IPS 1 

MAN 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2021/2022”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah berikut. Bagaimanakah 

penerapan model role playing di kelas X IPS 1 MAN 1 Bandar Lampung  tahun pelajaran 2021/2022  

dalam meningkatkan kemampuan siswa mempresentasikan dan menganalisis teks laporan hasil 

observasi? Apakah ada peningkatan kemampuan siswa kelas X IPS 1 MAN 1 Bandar Lampung  

tahun pelajaran 2021/2022  dalam mempresentasikan dan menganalisis teks laporan hasil observasi 

setelah menerapkan model role playing ? 

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, secara spesifik tujuan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) ini sebagai berikut. Untuk mengetahui penerapan model role playing di kelas X IPS 1 

MAN 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2021/2022 dalam meningkatkan kemampuan siswa 

mempresentasikan dan menganalisis teks laporan hasil observasi. Untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan siswa kelas X IPS 1 MAN 1 Bandar Lampung  tahun pelajaran 2021/2022  dalam 

mempresentasikan dan menganalisis teks laporan hasil observasi setelah menerapkan model role 

playing. 

 

Kajian Teori 

Meningkatkan kemampuan siswa tidak lebih adalah dari variabel yang ingin dijelaskan dalam 

penelitian ini adalah “Hasil belajar”, sedangkan variabel yang menjelaskannya adalah “Model 

Pembelajaran Role playing”. Hasil belajar yang sering disebut dengan istilah “scholastic 

achievement” atau “academic achievement” adalah seluruh kecakapan dan hasil yang dicapai melalui 

proses belajar mengajar di madrasah  yang dinyatakan dengan angka-angka atau nilai-nilai 

berdasarkan tes hasil Belajar (Briggs, 1979:147). 
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Menurut Gallowing (2010:129), belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, 

retensi, pengolahan informasi, emosi, dan faktor-faktor lain. Proses belajar disini antara lain 

mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan penyesuaian dengan struktur kognitif yang 

terbentuk dalam pikiran seseorang berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. 

 

Oleh karena itu hasil belajar siswa adalah cermin dari pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang 

diperoleh siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Prestasi belajar merupakan hasil belajar 

yang telah diukur dan ditunjukkan dengan nilai. Jamaris (2014:425) mengemukakan bahwa prestasi 

belajar merupakan pengetahuan yang diperoleh atau ketrampilan yang dikembangkan dalam pelajaran 

di madrasah, biasanya ditunjukkan dengan skor atau nilai atau pekerjaan yang dikembangkan guru. 

 

Gistituati (2012:13) mengatakan bahwa, pertama tidak ada batas nyata antara model yang satu dengan 

yang lainnya. Kedua, tidak ada model yang dapat dikatakan paling bagus, atau paling superior. 

Ketiga, beberapa model dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan. Model personal dan sosial 

dapat diterapkan untuk mencapai tujuan sosial dan akademik, akan tetapi masing-masing model 

mempunyai kekuatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu menurutnya, dalam 

memilih model yang akan digunakan, harus diperhatikan tujuan-tujuan apa yang diharapkan untuk 

dicapai anak, kemampuan anak, perbedaan individu dan ketersediaan sarana. 

  

Kerangka berpikir yang digunakan dalam Penelitian Tindakan Kelas ini disajikan pada masalah 

penelitian yaitu meningkatkan kemampuan mempresentasikan dan menganalisis Teks Laporan Hasil 

Observasi dengan bahasa yang benar oleh siswa, diberi tindakan dalam tiga siklus. Tindakan yang 

dilakukan berupa penerapan model pembelajaran role playing. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini disetting untuk siswa Kelas X IPS 1 MAN 1 Bandar Lampung  

yang terdiri dari 36 siswa yaitu berasal dari latar belakang yang berbeda diselenggarakan pada 

semester ganjil  tahun pelajaran 2021/2022 . Sedangkan objek penelitian adalah berupa variabel yang 

diselidiki dalam rangka meningkatkan kemampuan mempresentasikan dan menganalisis teks laporan 

hasil observasi yang telah dirumuskan. Desain penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) model Kemmis dan Taggart dengan tahapan perencanaan, tindakan, pengamatan, serta refleksi 

untuk setiap siklus. Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus. Untuk melihat meningkatkan 

kemampuan siswa mempresentasikan dan menganalisis teks laporan hasil observasi siswa kelas X 

IPS 1 MAN 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2021/2022 dilakukan observasi kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti sendiri dan guru lain yang menjadi team teaching di kelas 

tersebut. Setelah dilakukan pengkajian reflektif dan diskusi, maka ditetapkan tindakan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa mempresentasikan dan menganalisis teks laporan hasil observasi 

dengan model pembelajaran role playing. 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dilakukan dalam dua hal sebagai berikut. 

Observasi yaitu untuk mengetahui situasi dan proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang 

berlangsung di kelas. Tes yaitu untuk memperoleh data meningkatkan kemampuan siswa. 

 

Analisis data dalam penelitian ini meliputi analisis tindakan proses tindakan kelas dan hasil dari 

tindakan. Analisis tindakan dilakukan secara kualitatif. Sementara itu, analisis hasil tindakan 

dilakukan secara kuantitatif. Analisis proses tindakan kualitatif dilakukan dengan kolaborasi pada saat 

refleksi yang didasarkan dari data yang terkumpul. Analisis hasil tindakan kuantitatif dilakukan untuk 

menganalisis data yang berupa skor, yang merupakan hasil penilaian pada kompetensi. 
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Indikator Keberhasilan Penelitian 

Penelitian ini berhasil apabila kemampuan siswa mempresentasikan dan menganalisis teks Laporan 

Hasil Observasi mata pelajaran bahasa Indonesia mengalami peningkatan dengan kategori minimal 

baik atau memiliki rata-rata skor nilai minimum 80 dan rata-rata ketuntasan belajar 80%. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Selama kegiatan berlangsung peneliti mendapatkan beberapa hasil yang dianggap dapat 

mempengaruhi penelitian antara lain. Aspek penilaian siswa mempresentasikan dan menganalisis teks 

laporan hasil observasi dengan menerapkan model role playing dapat dibuktikan bahwa terdapat 

peningkatkan kemampuan siswa seperti dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel Rekapitulasi Hasil Observasi Aspek Kemampuan Presentasi Siswa  

dengan Role playing Tiap Siklus 

 

Penguasaan 

Materi

Kelengkapan 

Penelitian

Keruntutan 

Penelitian

Kemudahan 

Bahasa

Artikulasi 

Presentasi

Penggunaan 

Media 

Pendukung

1 3 3 2,75 2,75 2,75 2,75 2,83

2 4 4 3,75 3,5 3,5 3,75 3,75

3 5 5 5 5 4 4 4,67

Up 2,00 2,00 2,25 2,25 1,25 1,25 1,83

S

Aspek Penilaian Presentasi dengan Role Playing

R

Sumber: 

Hasil Penelitian Tiap Siklus 

 

Berdasarkan tabel di atas hasil observasi yang diperoleh siswa setelah pelaksanan model 

pembelajaran role playing ini menunjukkan hasil rata-rata kerjasama kelompok role playing 

mendapat skor rata-rata kesluruhan aspek pada siklus I diperoleh 2,8 (Kurang) sedangkan pada siklus 

II diperoleh rata-rata 3,75 (Kurang) dan pada siklus III diperoleh rata-rata 4,67 (Baik) secara 

keseluruhan menunjukan peningkatan yang signifikan dari siklus ke siklus sebesar 1,83 poin. 

 

Hasil Tes Siswa, kemampuan mempresentasikan dan menganalisis teks laporan hasil observasi 

dengan menerapkan model role playing tidak terlepas dari hasil tes siswa, untuk jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

 

Gambar  

Rekapitulasi Hasil Tes Siswa dengan Role playing Tiap Siklus 

 
 

Berdasarkan hasil tes di atas menunjukan rata-rata kemampuan siswa mempresentasikan dan 

menganalisis teks laporan hasil observasi mendapat nilai rata-rata pada siklus I yaitu 74,72 dengan 

Rata-rata, 
Siklus I, 
74.72

Rata-rata, 
Siklus II, 

78.06

Rata-rata, 
Siklus III, 

87.22

%Ketuntasan
, Siklus I, 64

%Ketuntasan
, Siklus II, 75

%Ketuntasan
, Siklus III, 

100

Rata-rata %Ketuntasan
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ketuntasan siswa 64% siswa mendapatkan nilai kurang dari 80, pada siklus II meningkat mendapat 

nilai rata-rata 78,06 dengan ketuntasan siswa 75%, dan pada siklus III mendapat nilai rata-rata 87,22 

dan siswa tuntas belajar sesuai KBM 100% karena seluruh siswa mendapatkan nilai tes ≥ 80. 

 

Hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa mempresentasikan dan 

menganalisis teks laporan hasil observasi setelah menerapkan model role playing di kelas X IPS 1 

MAN 1 Bandar Lampung  tahun pelajaran 2021/2022  berhasil dilaksanakan. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Simpulan 

Beberapa data penelitian yang diperoleh maka dapat ditarik kesimpulan penelitian tindakan kelas 

(PTK) ini adalah sebagai berikut: Penerapan pembelajaran kooperatif melalui role playing dapat 

meningkatkan kemampuan siswa mempresentasikan dan menganalisis teks laporan hasil observasi 

dengan menerapkan model role playing di kelas X IPS 1 MAN 1 Bandar Lampung  tahun pelajaran 

2021/2022. Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh siswa setelah pelaksanan model pembelajaran 

role playing ini menunjukkan hasil rata-rata kerjasama kelompok role playing mendapat skor rata-

rata kesluruhan aspek pada siklus I diperoleh 2,8 (Kurang) sedangkan pada siklus II diperoleh rata-

rata 3,75 (Kurang) dan pada siklus III diperoleh rata-rata 4,67 (Baik) secara keseluruhan menunjukan 

peningkatan yang signifikan dari siklus ke siklus sebesar 1,83 poin. Rata-rata kemampuan siswa 

mempresentasikan dan menganalisis teks laporan hasil observasi mendapat nilai rata-rata pada siklus 

I yaitu 74,72 dengan ketuntasan siswa 64% siswa mendapatkan nilai kurang dari 80, pada siklus II 

meningkat mendapat nilai rata-rata 78,06 dengan ketuntasan siswa 75%, dan pada siklus III mendapat 

nilai rata-rata 87,22 dan siswa tuntas belajar sesuai KBM 100% karena seluruh siswa mendapatkan 

nilai tes ≥ 80. 

 

Saran-saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut. 

Penerapan model pembelajaran dengan tipe role playing sebagai salah satu alternatif model 

pembelajaran bagi guru yang dapat mengaktifkan siswa belajar pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 

Pembelajaran role playing hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga siswa lebih tertarik lagi 

dan dapat meningkatkan kemampuan siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi siswa. 
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IMPROVING CITIZENS LEARNING OUTCOMES THROUGH THE 
METHOD PROJECT BASED LEARNING FOR STUDENTS 

CLASS XII MIA 1 ACADEMIC YEAR 2019/2020 
 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PPKn MATERI PELANGGARAN 
HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN  MELALUI METODE  
PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING PADA SISWA  

KELAS XII MIA 1 TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

*Rizyanti  

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to improve Civics learning outcomes on material violations of rights and denial of 

obligations using the Project Based Learning learning model for class XII students of MIA 1 MAN 1 Bandar 

Lampung for the 2019/2020 school year. This research is a classroom action research (CAR) which is carried 

out in 3 (three) cycles. Each cycle is carried out in 4 (four) stages, namely planning, implementation, 

observation, and reflection. Based on the test results of cycle I, cycle II and cycle III, the average learning 

outcomes were 72.20, 80.49 and 87.57. The number of complete learning also increased from pre-cycle which 

only 12 students (33.33%), in the first cycle rose to 20 students (55.56%), rose again to 29 students (80.56%) in 

the second cycle and continues to increase to 36 students (100%) in the third cycle. The conclusion from this 

study is that through the use of the Project Based Learning learning model, it can improve learning outcomes in 

the matter of violating rights and denying obligations using the Project Based Learning learning model for class 

XII students of MIA 1 MAN 1 Bandar Lampung for the 2019/2020 school year. 

Key Word: Learning Outcomes of Learning Methods, Project Based Learning 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar PPKn pada materi pelanggaran hak dan 

pengingkaran kewajiban menggunakan model pembelajaran Project Based Learning pada siswa kelas XII 

MIA 1 MAN 1 Bandar lampung tahun pelajaran 2019/2020. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 

(PTK) yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) siklus. Masing-masing siklus dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, 

yaitu perencanaan, implementasi, observasi, dan refleksi.  Berdasarkan hasil tes siklus I, siklus II dan siklus 

III diperoleh rata-rata hasil belajar adalah 72,20, 80,49 dan 87,57. Jumlah ketuntasan belajar juga meningkat 

dari pra siklus yang hanya 12 siswa (33,33%), pada siklus I naik menjadi 20 siswa (55,56%), naik lagi menjadi 

29 siswa (80,56%) pada siklus II dan terus meningkat menjadi 36 siswa (100%) pada siklus III. Simpulan dari 

penelitian ini bahwa melalui penggunaan model pembelajaran Project Based Learning dapat meningkatkan 

hasil belajar pada materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menggunakan model pembelajaran 

Project Based Learning pada siswa kelas XII MIA 1 MAN 1 Bandar lampung tahun pelajaran 2019/2020. 

Kata Kunci: Hasil Belajar Metode Pembelajaran, Project Based Learning 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Proses pembelajaran dalam sistem pendidikan kita pada umumnya belum menerapkan pembelajaran 

sampai peserta didik menguasai materi pembelajaran secara tuntas. Akibatnya, banyak peserta   didik   

yang   tidak   menguasai   materi   pembelajaran meskipun sudah dinyatakan tamat dari sekolah. Tidak 

heran jika mutu pendidikan secara nasional masih rendah. Pembelajaran disebut juga sebagai proses 

belajar mengajar.  Belajar  dan  mengajar  merupakan  dua  konsep  yang tidak bisa dipisahkan satu 

sama lain. Dalam prosesnya, kegiatan ini melibatkan interaksi individu yaitu pengajar di satu pihak 

dan pelajar di pihak lain. Keduanya berinteraksi dalam satu proses yang disebut belajar mengajar. 
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Mengingat belajar adalah proses bagi peserta didik dalam membangun gagasan atau pemahaman 

sendiri, maka kegiatan pembelajaran hendaknya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

melakukan hal itu secara lancar dan termotivasi. 

 

Belajar   menunjukkan  kepada   apa   yang   harus   dilakukan seseorang sebagai penerima pelajaran 

(peserta didik), sedangkan mengajar menunjukkan kepada apa yang harus dilakukan oleh seorang 

guru yang menjadi pengajar. Jadi belajar mengajar merupakan proses interaksi antara guru dan peserta 

didik pada saat proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini akan berhasil selain ditentukan oleh 

kemampuan guru dalam menentukan metode dan alat yang digunakan dalam pembelajaran, juga 

ditentukan oleh minat belajar peserta didik. 

 

Dalam pembelajaran PPKn banyak guru yang mengeluhkan rendahnya kemampuan siswa dalam 

memahami materi. Hal ini terlihat dari banyaknya siswa yang kurang memahami materi sehingga 

mengakibatkan kesalahan-kesalahan dalam mengerjakan soal sehingga mengakibatkan rendahnya 

prestasi belajar siswa (skor) baik dalam ulangan harian, ulangan semester, maupun ujian akhir 

sekolah, padahal dalam pelaksanaan proses pembelajaran di kelas biasanya guru memberikan tugas 

(pemantapan) secara terus menerus berupa latihan soal. Kondisi riil dalam pelaksanaannya latihan 

yang diberikan tidak sepenuhnya dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menerapkan konsep 

pembelajaran PPKn. Rendahnya mutu pembelajaran dapat diartikan kurang efektifnya proses 

pembelajaran. Penyebabnya dapat berasal dari siswa, guru maupun sarana dan prasarana yang ada, 

minat dan motivasi siswa yang rendah, kinerja guru yang rendah, serta sarana dan prasarana yang 

kurang memadai akan menyebabkan pembelajaran menjadi kurang efektif. Saat ini sistem 

pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum 2013. Jadi pendidikan tidak hanya ditekankan pada 

aspek kognitif saja tetapi juga afektif dan psikomotorik. 

 

Metode pembelajaran yang kurang efektif dan efisien, menyebabkan tidak seimbangnya kemampuan 

kognitif, afektif dan psikomotorik, misalnya pembelajaran yang monoton dari waktu ke waktu, guru 

yang bersifat otoriter dan kurang bersahabat dengan siswa, sehingga siswa merasa bosan dan kurang 

minat belajar. Untuk mengatasi hal tersebut maka guru sebagai tenaga pengajar dan pendidik harus 

selalu meningkatkan kualitas profesionalnya yaitu dengan cara memberikan kesempatan belajar 

kepada siswa dengan melibatkan siswa secara efektif dalam proses pembelajaran. Juga mengupayakan 

siswa untuk memiliki hubungan yang erat dengan guru, dengan teman-temannya dan juga dengan 

lingkungan sekitarnya. 

 

Keberhasilan pembelajaran dalam arti tercapainya standar kompetensi, sangat bergantung pada 

kemampuan guru mengolah pembelajaran yang  dapat menciptakan situasi yang memungkinkan siswa 

belajar sehingga merupakan titik awal berhasilnya pembelajaran (Semiawan, 2015). Banyaknya teori 

dan hasil penelitian para ahli pendidikan yang menunjukkan bahwa pembelajaran akan berhasil bila 

siswa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Salah satu pendekatan pembelajaran yang 

mengakomodasi implementasi kurikulum 2013 adalah pembelajaran dengan pemberian tugas secara 

berkelompok. 

 

Pembelajaran PPKn di sekolah juga banyak yang hanya menekankan pada tujuan kognitif. Salah 

satu alternatif agar pembelajaran PPKn tidak hanya menekankan pada tujuan kognitif saja adalah 

melalui Project Based Learning. Pembelajaran PPKn berbasis proyek (Project Based Learning 

(PBL)) bukanlah sekedar pembelajaran yang dipenuhi dengan latihan soal-soal seperti yang sering 

terjadi di lembaga bimbingan tes (belajar). Dalam problem based learning siswa dihadapkan dengan 

permasalahan yang membangkitkan rasa ingin tahunya untuk melakukan penyelidikan sehingga dapat 
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menemukan sendiri jawabannya dengan mengkomunikasikan hal itu kepada orang lain. Karena dalam 

penyelidikan sering dilakukan kerjasama antar teman maka pembelajaran PPKn juga memberikan 

implikasi pada pembelajaran di kelas, termasuk pada pembelajaran PPKn. Pembelajaran PPKn 

mestinya juga harus menjadi wahana untuk mengembangkan kecakapan dalam bentuk proyek, 

karenanya perlu ditetapkan model Project Based Learning sejak dini dan secara berkelanjutan. 

 

Rendahnya hasil belajar peserta didik dikarenakan guru dalam menerangkan  materi PPKn kurang  

jelas dan kurang menarik perhatian peserta didik dan pada umumnya guru terlalu cepat dalam 

menerangkan materi pelajaran. Di samping itu penggunaan  metode  pengajaran  yang  kurang 

inovatif.  Sehingga  peserta didik dalam memahami dan menguasai materi masih kurang dan nilai 

yang diperoleh peserta didik cenderung rendah.  

 

Dalam rangka pembaharuan pendidikan, hendaknya guru mampu melibatkan siswanya secara aktif 

dalam proses belajar sehingga dapat meningkatkan daya kreativitas dan berpikir pada siswa yang 

dapat memperkuat motivasi. 

 

Observasi awal yang dilakukan di kelas XII MIA 1 MAN 1 Bandar Lampung pada mata pelajaran 

PPKn, ditemukan berbagai masalah. Salah satu masalah yang ditemukan adalah siswa jenuh dengan 

metode pembelajaran yang monoton. Keinginan siswa untuk menggunakan berbagai metode 

pembelajara  akan sangat menarik dan tidak membosankan dalam pembelajaran. Hal ini akan 

mengakibatkan kegiatan belajar mengajar menjadi tidak efektif karena metode pembelajaran seperti 

ceramah belum mampu memfasilitasi siswa dalam kegiatan mengamati, menanya, mencoba, 

mengumpulkan data, mengasosiasi, menalar, dan mengomunikasikan seperti yang tercantum dalam 

silabus. 

 

Menyikapi masalah tersebut maka peneliti memilih model pembelajaran Project Based Learning 

(PjBL) untuk diterapkan pada mata pelajaran PPKn di kelas XII MIA 1 MAN 1 Bandar Lampung. 

Menurut Sani (2014:76) model pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan saintifik yang dipakai 

dalam kurikulum 2013, yaitu pembelajaran berbasis Inkuiri, Discovery Learning, Problem Based 

Learning dan Project Based Learning. Sedangkan menurut Lasonen (dikutip oleh Angreadi 2015) 

PjBL dapat membantu membekali peserta didik untuk memasuki dunia kerja, karena peserta didik 

belajar bukan hanya secara teori melainkan praktik memecahkan masalah di lapangan. 

 

Dari uraian di atas sangat menarik dikaji lebih jauh apakah  penggunaan model pembelajaran PjBL 

dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam mata pelajaran PPKn. Untuk itu peneliti mengambil judul 

penelitian “Meningkatkan Hasil Belajar PPKn Materi Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban  

Melalui Metode Pembelajaran Project Based Learning Pada Siswa Kelas XII MIA 1 MAN 1 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2019/2020”. 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan “Bagaimana pengaruh penerapan model 

pembelajaran Project Based Learning dengan hasil belajar Siswa Kelas XII MIA 1 di MAN 1 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2019/2020?” 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah Untuk 

mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran Project Based Learing dengan hasil belajar 

Siswa Kelas XII MIA 1 di MAN 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2019/2020”. 
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Kajian Pustaka  

Pengertian belajar telah banyak didefinisikan dan ditejemahkan oleh para ahli sebelumnya. Hariyanto 

dan Suyono (2011:9) mendefinisikan bahwa belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk 

memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku dan sikap. Sedangkan 

menurut Gagne dan Berliner (dalam Anni, 2012:66) belajar merupakan proses dimana suatu 

organisme mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman. Sama halnya dengan Slavin (dalam 

Anni, 2012:66) mengartikan juga bahwa belajar merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh 

pengalaman. Pengalaman dalam pengertian belajar dapat berupa pengalaman fisik, psikis, dan sosial. 

Namun perilaku yang diakibatkan oleh pertumbuhan fisik dikarenakan karena pertambahan umur dan 

kematangan fisik tidak termasuk hasil belajar. 

 

Model pembelajaran Project Based Learning merupakan adaptasi dari model pembelajaran Problem 

Based Learning yang awalnya berakar pada kegagalan dunia pendidikan medis. Dimana lulusan muda 

pada pendidikan medis yang mempunyai nilai tinggi dalam pengetahuan, gagal memanfaatkan 

pengetahuannya saat menghadapi pasien sungguhan. Setelah penerapan model pembelajaran Problem 

Based Learning pada dunia medis berhasil, selanjutnya model pembelajaran Problem Based Learning 

diadaptasi menjadi model pembelajaran Project Based Learning yang diterapkan untuk pendidikan 

teknologi  dan kejuruan.  

 

Menurut Cord et.al (dalam Wena 2012:145) Project Based Learning (PjBL) adalah sebuah model atau 

pendekatan pembelajaran yang inovatif, yang menekankan belajar kontekstual melalui kegiatan-

kegiatan yang kompleks seperti memberi kebebasan pada peserta didik untuk bereksplorasi 

merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya 

menghasilkan suatu hasil produk. Project Based Learning memberikan kesempatan kepada guru 

untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan siswa dalam kerja proyek. 

 

Kerangka Berpikir 

Hasil belajar siswa MAN 1 Bandar Lampung pada mata pelajaran PPKn  berada dalam kategori 

kurang. Rendahnya hasil belajar disebabkan oleh   beberapa   faktor   yaitu   masih   kurangnya   

sarana   dan   prasarana   yang mendukung dan belum dipakainya media pembelajaran yang sesuai  

dengan materi pelajaran. Hal itu mengakibatkan kurangnya minat siswa terhadap pelajaran PPKn  

karena dirasa membosankan dan membingungkan, sehingga berakibat pada hasil belajar para siswa  

menjadi kurang. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu digunakan model dan media pembelajaran 

yang sesuai dengan materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. 

 

Untuk meningkatkan hasil belajar, siswa harus mampu menerima pembelajaran dengan baik. 

Peningkatan tersebut harus meliputi tiga aspek yaitu aspek Kognitif, Afektif, dan Psikomotor. Salah 

satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dari ketiga aspek tersebut 

adalah model Project Based Learning. Model Project Based Learning dipilih karena pembelajaran 

proyek dapat menarik perhatian dan minat peserta didik serta memberi kebebasan pada peserta didik 

untuk bereksplorasi, merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan 

pada akhirnya menghasilkan suatu hasil produk. Selain itu PjBL dapat membantu membekali peserta 

didik untuk memasuki dunia kerja, karena peserta didik belajar bukan hanya secara teori melainkan 

praktik memecahkan masalah di lapangan. 

 

Berdasarkan kelebihan-kelebihan tersebut maka diduga hasil belajar siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan model Project Based Learning lebih baik jika dibandingkan dengan siswa yang 

mengikuti pembelajaran menggunakan metode ceramah. 
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Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori di atas, maka sebelum dilakukan penelitian terlebih dahulu dirumuskan 

hipotesis sebagai dugaan awal penelitian yaitu peningkatan hasil belajar siswa  yang  mengikuti  

pembelajaran dengan model pembelajaran Project Based Learning lebih tinggi dari siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan metode ceramah. Pembelajaran  dengan  model  Project   Based   

Learning berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut Tim Pelatih Proyek PGSM, 

PTK adalah suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk 

meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan mereka dalam  melaksanakan tugas, memperdalam 

pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan itu, serta memperbaiki kondisi dimana 

praktek pembelajaran tersebut dilakukan (dalam Mukhlis, 2000: 3). Sedangkah menurut Mukhlis 

(2000: 5) PTK adalah suatu bentuk kajian yang bersifat sistematis reflektif oleh pelaku tindakan untuk 

memperbaiki kondisi pembelajaran yang dilakukan. 

 

Adapun tujuan utama dari PTK adalah untuk memperbaiki/meningkatkan praktek pembelajaran 

secara berkesinambungan, sedangkan tujuan penyertaannya adalah menumbuhkan budaya meneliti di 

kalangan guru (Mukhlis, 2000: 5). 

 

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka penelitian ini 

menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart (dalam Sugiarti, 2007: 6), yaitu 

berbentuk spiral dari sklus yang satu ke siklus yang berikutnya. Setiap siklus meliputi planning 

(rencana), action (tindakan), observation (pengamatan), dan reflection (refleksi). Langkah pada siklus 

berikutnya adalah perncanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, dan refleksi.  

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2010:117). Populasi dalam penelitian ini  adalah  seluruh  siswa  kelas  

XII MIA 1 MAN 1 Bandar Lampung.  

 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 

2010:118). Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik Sampling Purposive. Teknik 

Sampling Purposive adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam 

penelitian ini pertimbangan yang dilakukan adalah dengan mengambil kelas yang mempunyai jumlah 

siswa sama banyak. Sampel yang dipilih adalah siswa kelas XII MIA 1 MAN 1 Bandar Lampung 

yang berjumlah 36 siswa. 

 

Penelitian dilaksanakan di kelas XII MIA 1 MAN 1 Bandar Lampung pada semester 1 Tahun 

Pelajaran 2019/2020. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi pelanggaran hak dan 

pengingkaran kewajiban. Penelitian dilakukan dengan memberikan model pembelajaran Project 

Based Learing pada kelas eksperimen dan untuk kelas kontrol diberikan model pembelajaran yang 

sebelumnya digunakan yaitu metode ceramah.  

 

Metode Pengumpulan Data 

Metode Tes 

Tes merupakan serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau 
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kelompok (Suharsimi, 2013:193). Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur hasil belajar 

pada kelas XII MIA 1 sebelum dan sesudah mendapatkan perlakuan. Soal tes yang digunakan 

berupa tes uraian yang sudah terlebih dahulu diujicobakan dan memenuhi syarat uji validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. 

Metode Observasi 

Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan 

rasional mengenai berbagai fenomena baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi 

buatan untuk mencapai tujuan tertentu (Suharsimi, 2013:199). Sedangkan menurut Sukmadinata 

(2009 : 220) observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan 

melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Kegiatan tersebut berkenaan 

dengan guru mengajar, siswa belajar, dan lain sebagainya. Observasi yang dilakukan dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa berdasarkan aspek psikomotor dan aspek 

afektif. Observasi ini dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran. 

Observasi pada aspek afektif meliputi kehadiran, tanggung jawab, keaktifan, dan kejujuran siswa. 

Sedangkan observasi pada aspek psikomotor meliputi kemampuan siswa dalam mensimulasikan 

dalam bentuk proyek kelas, mendemonstrasikan hasil percobaan, dan kegiatan setelah melakukan 

pembelajaran. Hasil observasi  kemudian dianalisis untuk mengetahui peningkatan hasil belajar. 

Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi atau studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun 

elektronik (Sukmadinata, 2009 : 223). Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai 

dengan tujuan dan fokus masalah. Dokumen yang dihimpun berupa dokumen nama siswa, jumlah 

siswa dan nilai ulangan kelas XII MIA 1 pada materi pembelajaran sebelumnya. Dokumen tersebut 

digunakan dalam uji normalitas, homogenitas, kesamaan rata-rata, dan sebagai pertimbangan 

menentukan sampel penelitian. 

 

Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data 

yang diharapkan agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, tepat, 

lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Suharsimi, 2010:203). Sebelum alat 

pengumpulan data yang berupa tes digunakan untuk pengambilan data, terlebih dahulu dilakukan uji 

coba. Hasil uji coba dianalisis untuk mengetahui apakah memenuhi syarat sebagai alat pengambil 

data atau tidak. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pembahasan yang dilakukan didasarkan atas hasil observasi yang dilanjutkan dengan refleksi pada 

setiap siklus tindakan. Pembelajaran pada mata pelajaran PPKn  tentang Pelanggaran hak dan 

pengingkaran kewajiban  yang dilakukan selama penelitian berlangsung terdapat peningkatan-

peningkatan ke arah perbaikan.  

 

Pada siklus I pembelajaran PPKn  yang dilaksanakan guru sudah cukup baik, namun ada ada 

beberapa hal yang perlu diperbaiki, diantaranya bimbingan yang diberikan oleh guru kurang 

merata, sehingga banyak kelompok yang tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. Dari 4 

(empat) kelompok hanya 1 (satu) kelompok yang dapat menyelesaikan tugas yang diberikan 

dengan baik. 

 

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kemampuan siswa itu sendiri yang memang 

kurang baik/tidak begitu pandai dan bimbingan guru yang kurang. Bimbingan individu juga masih 
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kurang, sehingga hanya sebagian siswa yang aktif dalam diskusi kelompok. Guru tidak memberikan 

bimbingan kepada siswa pada saat menuliskan hasil diskusi pemecahan masalah pada lembar 

presentasi. Tulisan mereka terlalu kecil sehingga tidak terbaca oleh siswa yang duduk di belakang. 

Selain itu suara mereka juga kurang keras sehingga hanya didengar oleh siswa yang duduk di depan. 

Sedangkan siswa yang lain tidak memperhatikan. Dengan kata lain siswa tidak dapat sepenuhnya 

mengamati presentasi hasil kelompok. Pada akhir pelajaran penarikan simpulan dilakukan oleh 

guru, seharusnya siswalah yang mengambil kesimpulan. 

 

Pengelolaan waktu pada siklus I dan siklus II belum begitu baik. Waktu untuk mengerjakan 

kartu masalah terlalu lama sehingga pada saat presentasi hanya 1 (satu) kelompok yang dapat 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya karena waktunya yang tidak memungkinkan. Aktivitas 

belajar siswa sudah baik, namun jumlah siswa yang mampu memberikan tanggapan/memberi 

contoh atas penjelasan guru dan yang mampu menjawab pertanyaan masih sedikit. Dalam diskusi 

kelompok hanya didominasi oleh siswa yang pandai. Dengan demikian perlu adanya upaya untuk 

meningkatkan aktivitas siswa diantaranya dengan dalam pembelajaran guru selalu memberikan 

motivasi pada siswa. 

 

Berdasarkan hasil angket refleksi siswa pada siklus I, pembelajaran PPKn  yang dilaksanakan 

menyenangkan dan mudah diikuti. Namun ada sebagian siswa yang merasa pembelajaran tersebut 

membuat mereka bingung. Siswa merasa senang bekerja kelompok. Penyajian hasil karya (saat 

presentasi) yang dilaksanakan menyenangkan bagi mereka. Soal pemecahan masalah yang diajukan 

menarik dan mendorong mereka untuk terus belajar PPKn . 

 

Pada siklus II, pelaksanaan pembelajaran PPKn  sudah baik. Proses pembelajaran yang dilaksanakan 

guru pada siklus II sudah mencerminkan ciri dari Project Based Learning, seperti yang dikemukakan 

oleh Ismail (2002:2) bahwa ciri utama Project Based Learning adalah pengajuan pertanyaan, 

memusatkan kepada keterkaitan antar disiplin, penyelidikan autentik, kerjasama dan menghasilkan 

hasil karya atau peragaan. Guru sudah menjelaskan tujuan pembelajaran dengan lengkap, sudah 

memunculkan masalah dengan baik dan sudah memberikan motivasi dengan baik kepada siswa. 

Bimbingan yang diberikan guru dalam proses penyelesaian masalah sudah baik dan lebih merata dari 

siklus sebelumnya. Guru sudah berkeliling pada saat diskusi kelompok dan membantu siswa yang 

mengalami kesulitan. 

 

Bimbingan yang diberikan guru juga sudah meningkat, meskipun masih ada siswa yang tidak aktif 

dalam pembelajaran namun jumlahnya relatif sedikit. Guru juga sudah memberikan bimbingan 

kepada siswa pada saat presentasi. Tulisan sudah besar dan suaranya juga sudah keras, sehingga bisa 

didengar oleh semua siswa. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan 

tanggapan atas presentasi yang dilaksanakan. Penarikan simpulan dilakukan oleh siswa dengan 

bimbingan guru. 

 

Pada siklus II siswa sudah mempunyai pengalaman dalam mengikuti Project Based Learning. Mereka 

mulai terbiasa bekerja kelompok. Pembentukan kelompok yang dilakukan dengan memperhatikan 

penyebaran kemampuan siswa, ada yang pandai dan ada yang kurang pandai memungkinkan mereka 

untuk bekerjasama dan berbagi pendapat dalam diskusi kelompok. Siswa yang pandai dengan sabar 

memberikan bimbingan kepada siswa yang kurang pandai sehingga diskusi kelompok dapat 

berlangsung dengan baik. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah terlihat lebih baik. Dari 4 

(empat) kelompok, 3 (tiga) kelompok sudah dapat menyelesaikan tugas dengan baik. 
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Berdasarkan hasil tes siklus III diperoleh rata-rata hasil belajar adalah 87,57. dari 36 siswa, 

kesemuanya mendapatkan nilai di atas KKM yang ditetapkan yakni 71. Dalam mengatasi masalah siswa 

yang belum tuntas dengan cara guru memberikan waktu khusus kepada siswa untuk memberi 

bimbingan dan motivasi supaya siswa tersebut mau belajar kelompok dengan teman terdekat. 

 

Dengan demikian Project Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar PPKn  pokok bahasan 

Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban  siswa kelas XII MIA 1 MAN 1  Bandar lampung 

Tahun Pelajaran 2019/2020. 

 

Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan dalam Bab IV, maka dapat ditarik 

simpulan bahwa berdasarkan hasil tes siklus I, siklus II dan siklus III diperoleh rata-rata hasil belajar 

adalah 72,20, 80,49 dan 87,57. Jumlah ketuntasan belajar juga meningkat dari pra siklus yang hanya 

12 siswa (33,33%), pada siklus I naik menjadi 20 siswa (55,56%), naik lagi menjadi 29 siswa 

(80,56%) pada siklus II dan terus meningkat menjadi 36 siswa (100%) pada siklus III. Melalui Model 

Pembelajaran Project Based  Learning hasil belajar PPKn pada materi pelanggaran hak dan 

pengingkaran kewajiban (Penelitian Tindakan Kelas) pada Siswa Kelas XII MIA 1 Semester Ganjil 

Tahun Pelajaran 2019/2020 dapat ditingkatkan”. 

 

Saran 

Setelah melaksanakan tindakan perbaikan pembelajaran yang hasilnya terdapat peningkatan, maka 

saran dan tindak lanjut yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: Bagi Siswa, Siswa  hendaknya  

berlatih  mempraktikkan  proyek  dengan  menggunakan metode  berbasis  proyek  sehingga  siswa  

bias memahami materi yang dipelajari dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi 

siswa yang belum tuntas supaya meningkatkan kualitas belajarnya, dengan cara setelah habis 

sekolah mengikuti bimbingan tersendiri. Bagi Guru, Metode Project Based Learning dapat digunakan 

untuk mata pelajaran lain. Guru sering memberi latihan kepada siswa untuk mempraktekkan tugas 

dalam kehidupan sehari-hari. Guru meluangkan waktu untuk bimbingan pada siswa Bagi Kepala 

Sekolah:  Kepala  sekolah  menyarankan  kepada  guru-guru  lain  agar  menerapkan Project Based 

Learning  dalam  upaya  meningkatkan  hasil  belajar siswa,  karena  dengan metode Project Based 

Learning menolong  siswa untuk dapat mengembangkan ketrampilan berfikir dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar rasa ingin tahu mereka. Kepala sekolah 

memberi saran kepada guru kelas untuk mengaplikasikan metode Project Based Learning dalam 

pelaksanaan KBM. Supaya dapat meningkatkan hasil belajar siswa untuk menerapkan di kelas 

masing-masing. 
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EFFORTS TO INCREASE SCIENCE LEARNING ACTIVITIES AND 

ACHIEVEMENTS THROUGH THE APPLICATION OF THE 

DEMONSTRATION METHOD IN CLASS IV 

SD NEGERI 5 KURIPAN PADANGRATU DISTRICT IN 2019 

 

UPAYA PENINGKATAN KEGIATAN DAN PRESTASI BELAJAR ILMU 

PENGETAHUAN MELALUI PENERAPAN METODE DEMONSTRASI 

KELAS IV SD NEGERI 5 KABUPATEN KURIPAN PADANGRATU 

TAHUN 2019 
 

*Mariama 

 

ABSTRACT 

This classroom action research (CAR) was carried out for 2 months using the demonstration method in an effort 

to increase the activity and science learning achievement of the fourth grade students of SDN 5 Kuripan. The 

research was carried out in two cycles each consisting of two meetings through the following stages of 

planning, observation and reflection. The data collection technique was carried out through observation sheets 

at each meeting by the observer to see data about learning activities, while data on learning outcomes were 

obtained through daily test scores and students' science learning achievement in cycle 1 meeting 1 and 2, and 

cycle 2 meeting 1 and 2. Results obtained from the Classroom Action Research (CAR) through the 

demonstration method model, showed an increase in results. The use of magnetic media, magnetic objects, 

cables, and batteries can improve student learning achievement with evidence: Pre-cycle reaches an average 

value of 58.00; Cycle I reached an average value of 80.00; Cycle II reached an average value of 90.80. The use 

of the demonstration method can increase student learning activities with evidence: Pre-Cycle, the presentation 

of student activity reaches 56.67%; Cycle I, the presentation of student activity reached 89.41%; Cycle II, the 

presentation of student activity reached 98.82%. 

Key Word: Demonstration Methods, Learning Activities, Science Learning Achievements 

 

ABSTRAK 

Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dilaksanakan selama 2 bulan dengan menggunakan metode demonstrasi 

dalam upaya meningkatkan aktivitas dan persetasi belajar IPA siswa kelas IV SDN 5 Kuripan. Penelitian 

dilaksanakan dalam dua siklus masing-masing terdiri dari dua pertemuan melalui tahapan-tahapan sebagai 

berikut perencanaan, tindakan obervasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui lembar 

pengamatan tiap pertemuan oleh observer untuk melihat data tentang aktivitas belajar, sementara data tentang 

hasil belajar diperoleh melalui nilai ulangan harian dan prestasi belajar IPA siswa di siklus 1 pertemuan 1 dan 2, 

dan siklus 2 pertemuan 1 dan 2. Hasil yang diperoleh dari Penelitian Tindakan Kelas (PTK) melalui model 

metode demonstrasi, memperlihatkan peningkatan hasil. Penggunaan media magnet, benda bermagnet, kabel, 

dan batere dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dengan bukti : Pra Siklus mencapai nilai rata- rata 58.00; 

Siklus I mencapai nilai rata-rata 80,00; Siklus II mencapai nilai rata-rata 90,80. Penggunaan metode demonstrasi 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan bukti: Pra Siklus, presentasi keaktifan siswa mencapai 

56.67%; Siklus I, presentasi keaktifan siswa 89,41%; Siklus II, presentasi keaktifan siswa mencapai 98,82%. 

Kata Kunci : Metode Demonstrasi, Aktivitas Belajar, Prestasi Belajar IPA 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pengembangan kemampuan siswa dalam bidang sains (IPA) merupakan salah satu kunci keberhasilan 

peningkatan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan jaman dan memasuki dunia 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7  │   No.3 │    MARET 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         75 

  

teknologi, termasuk teknologi informasi. Pendidikan di masa sekarang ini seyogyanya mampu 

membekali generasi muda dengan menemukan konsep-konsep sains dengan matang, agar masalah-

masalah yang akan timbul dimasa datang dapat diantisipasi. 

 

Sains merupakan cara mencari tahu tentang alam sekitar secara sistematis. Belajar sains tidak cukup 

hanya mengahafal materinya saja tetapi juga harus dapat memahami konsep-konsep didalamnya. Hal 

ini dapat tercapai jika pembelajaran tersebut bermakna. Berdasarkan kurikulum, tujuan pembelajaran 

sains meliputi : mengembangkan pemahaman tentang berbagai macam gejala alam, konsep dan 

prinsip sains yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, melakukan kerja 

ilmiah untuk membentuk sikap ilmiah, meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan, meningkatkan pengetahuan, konsep dan 

keterampilan IPA sebagai dasar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

 

Sekolah Dasar merupakan tempat pembelajran untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan dasar 

tentang konsep maupun prinsip-prinsip, mengembangkan sikap kritis dan kreatif dimana kemampuan 

ini menjadi pijakan dalam pembelajaran selanjutnya. Keberhasilan pembelajaran di SD ini akan 

mendorong keberhasilan pembelajaran di tingkat yang lebih tinggi. 

 

Guru bertugas mengoptimalkan kemampuan dasar siswa agar berkembang secara efektif. Seorang 

guru harus dapat menjadi fasilitator siswa, agar siswa tidak mengalami kesulitan dan kebosanan 

dalam kegiatan belajar mengajar. Melihat hasil ulangan harian siswa pada pembelajaran IPA pada 

Standar Kompetensi Memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi serta fungsinya, 

Kompetensi Dasar Mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak, dan energi serta fungsinya, 

khususnya pada materi pembuatan magnet secara konduksi, gosokan dan elektromagnetik ditemukan 

prestasi dan aktivitas belajar siswa yang rendah. Alasan rendahnya prestasi dan aktivitas belajar siswa 

ini dimungkinkan karena pembelajaran yang digunakan guru masih konvensional yakni menggunakan 

metode ceramah. Kemungkinan lain adalah guru masih mengalami kesulitan dalam menyusun 

perangkat pembelajaran, LKS, alat peraga sederhana, dan penggunaan media lainnya. Dengan 

demikian akan sulit untuk mengembangkan keterampilan berpikir. Siswa terbiasa dengan menghafal 

fakta-fakta, prinsip, rumus, hukum-hukum dan problem-problem yang diberikan oleh guru, dengan 

demikian pemahaman konsep cenderung rendah. 

 

Gambaran nilai ulangan harian yang diperoleh dari 25 siswa yaitu, rata rata nilai 54,80 dengan 

prosentase nilai mencapai KKM hanya 48%. Dari gambaran tersebut perlu adanya perlakuan baru 

guna peningkatan prestasi dan aktivitas belajar siswa. 

 

Agar dapat meningkatkan hasil pembelajaran maka dapat dilakukan perbaikan melalui metode 

demonstrasi dan media berupa benda nyata yang ada disekitar, sehingga siswa tidak lagi mengalami 

kesulitan dalam memahami materi. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: Apakah dengan media magnet, benda magnetik, kabel dan betere dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 5 Kuripan tentang membuat magnet? Apakah 

dengan metode demonstrasi dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa V SD Negeri 5 Kuripan 

tentang membuat magnet? Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas, maka hipotesis yang 

dapat penulis ajukan dalam rangka perbaikan pembelajaran ini adalah: Jika dalam pembelajaran IPA, 
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khususnya materi Membuat Magnet guru menggunakan media dan metode yang tepat maka prestasi 

dan aktivitas siswa akan meningkat hasilnya. 

 

Tujuan Pelaksanaan Perbaikan Pembelajaran 

Dari rumusan masalah di atas, dapat ditentukan adanya tujuan penelitian ini yaitu: Untuk 

membuktikan bahwa hasil penggunaan media pembelajaran yang sesuai dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa di kelas IV SDN 5 Kuripan. Untuk mengetahui keefektifan penggunaan metode 

demonstrasi dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV SDN 5 Kuripan. 

 

Dimyati Mahmud (dalam Rumini,dkk,1995:59) menyatakan bahwa belajar adalah suatu perubahan 

tingkah laku baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung, dan terjadi 

dalam diri seseorang karena pengalaman. Menurut teori Gestalt yang dikutip dalam buku Ibrahim, 

belajar harus dimulai dari keseluruhan, baru kemudian kepada bagian-bagian. Dalam belajar siswa 

harus mampu menangkap makna dari hubungan antara bagian satu dengan yang lainnya. Penangkapan 

makna dari hubungan inilah yang disebut memahami, mengerti atau insight, (Ibrahim,2003:20-21). 

 

Menurut Ernest Hilgard (dalam Ibrahim, 2003:21) ada enam ciri dari belajar yang mengandung 

pemahaman, yaitu : (1) pemahaman dipengaruhi oleh kemampuan dasar, (2) pemahaman diperngaruhi 

oleh pengalaman belajar masa lalu, (3) pemahaman tergantung pada pengaturan situasi, (4) 

pemahaman didahului oleh usaha coba-coba, (5) belajar dengan pemahaman yang dapat diulangi, (6) 

pemahaman dapat diaplikasikan bagi pemahaman situasi lain. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat dikatakan bahwa belajar merupakan suatu proses 

perubahan tingkah laku yang terjadi di dalam diri seseorang baik secara langsung maupun tidak 

langsung berdasarkan pengalaman.  

 

Metode adalah cara-cara yang ditempuh guru untuk menciptakan situasi pembelajaran yang benar-

benar menyenangkan dan mendukung bagi kelancaran proses belajar dan tercapainya prestasi belajar 

anak yang memuaskan. Ibrahim (2003:106-107) menyatakan metode yang biasa digunakan dalam 

kegiatan belajar mengajar antara lain : metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode 

demonstrasi, metode eksperimen, metode pemberian tugas, metode karyawisata, metode sosiodrama 

dan lain-lain. 

 

Metode ceramah, merupakan cara mengajar yang paling tradisional. Ceramah adalah penuturan bahan 

ajaran secara lisan. Metode tanya jawab adalah metode yang memungkinkan terjadinya komunikasi 

dua arah, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Sedang metode diskusi, 

pada dasarnya adalah bertukar informasi, pendapat dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan 

maksud untuk mendapat pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih cermat tentang permasalahan 

atau topik yang sedang dibahas. 

 

Metode demonstrasi, merupakan metode mengajar yang cukup efektif sebab membantu para siswa 

untuk memperoleh jawaban dengan mengamati suatu proses atau peristiwa tertentu. Metode 

eksperimen, merupakan metode yang langsung melibatkan para siswa melakukan percobaan untuk 

mencari jawaban terhadap permasalahan yang diajukan. Metode pemberian tugas, dimaksudkan untuk 

memberi kesempatan kepada siswa melakukan tugas/ kegiatan yang berhubungan dengan pelajaran. 

 

Metode karyawisata, siswa-siswa diajak mengunjungi tempat-tempat tertentu diluar sekolah, setelah 

melakukan kunjungan siswa-siswa diminta untuk membuat / menyampaikana laporan. Metode 
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sosiodrama atau bermain peran, merupakan metode yang sering digunakan dalam mengajarkan nilai-

nilai dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam hubungan sosial dengan orang-orang di 

lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Materi IPA tentang membuat magnet dapat 

diajarkan kepada siswa dengan metode demonstrasi . Diharapkan dengan metode demonstrasi 

berdasarkan hasil diskusi kelompok siswa lebih aktif sehingga aktivitas belajar siswa dapat 

meningkat. 

 

Anderson (1987) dalam bukunya yang diberi judul Pemilihan dan Pengembangan Media untuk 

membagi media menjadi dua kategori, yaitu alat bantu pembelajaran (instruktional aids) dan media 

pembelajaran. Alat bantu pembelajaran didefinisikan sebagai perlengkapan atau alat untuk membantu 

guru atau pengajar memperjelas materi (informasi) yang akan disampaikan. Contoh yang termasuk 

alat bantu antara lain : OHP, film bingkai (slide), foto, peta, poster, grafik, flip chart, model benda 

sebenarnya. 

 

Heinich dan Molenda (1993) mengemukakan bahwa secara umum media diartikan sebagai alat 

komunikasi yang membawa pesan dari sumber ke penerima. Media disini sebagai perantara yang 

dirancang untuk mencapai tujuan tertentu Contoh media diantaranya adalah film, program televisi, 

kaset audio, modul, slide , seri dan lain-lain. 

 

Pada perbaikan pembelajaran ini media yang digunakan adalah model benda sebenarnya yaitu berupa 

magnet, benda bermagnet, kabel dan batere. Benda -benda konkrit ini diharapkan dapat memacu 

keinginan siswa untuk mengadakan percobaan, lebih terkesan, ingat sehingga dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 

 

Pelaksanaan Perbaikan Pembelajaran Per Siklus 

Penelitian dilaksanakan di kelas IV SD Negeri 5 Kuripan Kecamatan Padangratu Kabupaten 

Lampung Tengah, pada semester 2 tahun pelajaran 2018/2019. Sekolah ini terletak di wilayah barat 

Kab. Lampung Tengah. Kompetensi yang akan dibahas adalah ” membuat magnet” pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Jumlah siswa kelas IV SD Negeri 5 Kuripan ini berjumlah 25 

siswa yang terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Dilihat dari kemampuan 

keseluruhan siswa ditemukan sebagian kecil siswa berkemampuan kurang dari rata rata kelas. 

 

Lingkungan di sekitar SD Negeri 5 Kuripan mempunyai lingkungan yang religius dan masyarakat 

desa yang mempunyai rasa kemasyarakatan yang tinggi tetapi masih sedikit masyarakat di sekitar 

sekolah yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Banyak ditemukan data pendidikan orangtua siswa 

rata rata hanya lulusan Sekolah Dasar. Sebagian besar orangtua siswa bermata pencaharian sebagai 

buruh tani, konveksi dan buruh di perusahaan perkebunan. Kondisi ini menyebabkan perhatian dan 

motivasi orang tua terhadap belajar anak-anaknya rendah.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penulis telah melaksanakan perbaikan pembelajaran sebanyak dua siklus, yaitu siklus I pada tanggal 

25-26 Januari 2019 dan siklus II pada tanggal 1-2 Februari 2019 dengan fokus perbaikan ” Apakah 

media magnet, benda bermagnet, kabel dan batere serta metode demonstrasi dapat meningkatkan 

prestasi dan aktivitas belajar siswa?   

 

Prestasi Belajar Siswa 

Dari pengumpulan data hasil tes formatif siswa kelas IV dalam mata pelajaran IPA materi “ Membuat 

Magnet”, didapatkan nilai rata-rata pada pembelajaran pra siklus hanya mencapai 58.00. Kemudian 
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meningkat menjadi 80.00 setelah dilakukan perbaiakan siklus I dan menjadi 90.80 setelah dilakukan 

perbaikan siklus II. 

 

Untuk pencapaian KKM didapatkan hasil yang meningkat yaitu dari 44% pada pembelajaran pra 

siklus, menjadi 76% setelah perbaikan pembelajaran siklus I dan 96% setelah perbaikan pembelajaran 

siklus II. 

 

Hasil prestasi siswa yang rendah pada saat pembelajaran pra siklus disebabkan karena pada saat 

pembelajaran penulis hanya menggunakan media gambar, sehingga siswa kurang memahami materi. 

Peningkatan hasil prestasi siswa terjadi setelah dilakukan perbaikan siklus I dan siklus II disebabkan 

media yang digunakan penulis saat mengajar lebih bervariasi yaitu menggunakan media konkrit yang 

merupakan alat dan bahan pembuatan magnet.berupa magnet, benda bermagnet, kabel dan batere. 

Media tersebut dapat digunakan bergantian oleh semua siswa dalam satu kelompok sehingga siswa 

menjadi tertarik, berkesan dan ingat. 

 

Aktivitas Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil observasi oleh pengamat didapatkan hasil presentase aktivitas belajar siswa 

meningkat yaitu dari 56.67 % pada pembelajaran pra siklus, menjadi 89.41 % pada perbaikan siklus I 

dan 98.82 % pada pembelajaran siklus II. 

 

Rendahnya aktivitas belajar siswa pada pembelajaran pra siklus dikarenakan penulis hanya 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dalam pembelajaran. Perbaikan pada siklus I dan II 

metode yang digunakan lebih bervariasi yaitu metode demonstrasi melalui perwakilan kelompok 

diskusi. Dengan metode ini siswa akan lebih aktif mencoba penelitian, memaparkan hasil diskusi dan 

mendemonstrasikan hasil diskusi kelompoknya. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan seperti tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai 

berikut: Pada proses perbaikan pembelajaran dari siklus I maupun siklus II pada mata pelajaran IPA 

dengan kompetensi dasar "Mendeskripsikan hubungan gaya, gerak, dan energi serta fungsinya”. 

Dalam materi membuat magnet dengan fokus perbaikan “ Apakah dengan media magnet, benda 

bermagnet, kabel dan batere dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dan apakah dengan metode 

demonstrasi dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa?”. Setelah dilakukan perbaikan pembelajaran 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Penggunaan media magnet, benda bermagnet, kabel, dan 

betere dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dengan bukti: Pra Siklus mencapai nilai rata- rata 

58.00. Siklus I mencapai nilai rata-rata 80,00. Siklus II mencapai nilai rata-rata 90,80. Penggunaan 

metode demonstrasi dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan bukti : Pra Siklus, presentasi 

keaktifan siswa mencapai 56.67%. Siklus I, presentasi keaktifan siswa mencapai 89,41 %. Siklus II, 

presentasi keaktifan siswa mencapai 98,82%. Pencapaian KKM setelah perbaikan pembelajaran 

terbukti meningkat dengan presentase pencapaian KKM sebagai berikut: Pra Siklus presentasi 

keaktifan siswa dalam pembelajaran mencapai 44%. Siklus I presentasi keaktifan siswa dalam 

pembelajaran mencapai 76%. Siklus II presentasi keaktifan siswa dalam pembelajaran mencapai 96%. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka penulis memberikan saran dalam upaya untuk 

meningkatkan prestasi belajar dan aktivitas belajar siswa antara lain: Bagi Siswa, Membiasakan diri 

berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah. Membiasakan bertanya jika belum memahami materi 
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pembelajaran. Bagi Guru, Menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan 

kemampuan siswa untuk pembelajaran semua mata pelajaran. Menggunakan media yang tepat dan 

menarik dalam setiap proses pembelajaran dan usahakan media pembelajaran yang digunakan mudah 

didapat di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Memperbanyak intensitas latihan agar siswa terbiasa 

dengan metode yang diterapkan oleh guru dan selalu terpantau hasil belajarnya. Membiasakan saling 

berkolaborasi dengan teman sejawat untuk membantu menilai proses pembelajaran yang guru 

lakukan. Selalu menambah wawasan baru tentang berbagai metode, media dan alat pembelajaran yang 

dapat dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Bagi Lembaga, perlunya 

mengoptimalkan KKG sekolah maupun Gugus Sekolah untuk berdiskusi membahas masalah-masalah 

yang terjadi di kelas atau sekolah secara kontinyu dan terarah. Penggunaan media magnet, benda 

bermagnet, kabel dan betere dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dan penggunaan metode 

demonstrasi dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, maka diharapkan metode dan media ini dapat 

digunakan oleh rekan guru dalam pembelajaran IPA khususnya. 
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EFFORTS TO INCREASE TEACHERS' COMPETENCE IN 
IMPLEMENTING ONLINE LEARNING IN PANDEMIC TIMES 

COVID-19 at SDN 2 WAY HALIM PERMAI 
 

UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DALAM 
MENERAPKAN PEMBELAJARAN DARING MASA PANDEMI  

COVID-19 DI SDN 2 WAY HALIM PERMAI 
 

*Hj Sriwati 

 

ABSTRACT  

This study was conducted to determine the competence of teachers in learning during the COVID-19 pandemic 

and the inhibiting factors for learning during the Covid-19 pandemic at SDN 2 Way Halim Permai. This 

research was carried out in July and August 2021 using qualitative methods through interview data collection 

techniques to teachers at SDN 2 Way Halim Permai and using documentation techniques. Based on the results 

of the study, it was found that the competence of teachers during the covid-19 pandemic at SDN 2 Way Halim 

Permai was good, teachers had implemented designing, implementing and evaluating learning even though 

learning was done online, making strategies that were in accordance with online learning, teachers had to make 

emergency lesson plans and evaluate learning despite the many shortcomings and difficulties in carrying out 

online learning. The inhibiting factors for learning during the COVID-19 pandemic are teachers who are not 

good at IT, there are still students who don't have android phones, limited internet quota, there are still many 

students who are ignorant of online learning. 

Key Word: Teacher Competence in Learning During the Covid-19 Pandemic 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kompetensi guru dalam pembelajaran  pada masa pandemi covid-19 

dan faktor penghambat pembelajaran pada masa pandemik  covid-19 di SDN 2 Way Halim Permai. Penelitian 

ini dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus 2021 dengan menggunakan metode kualitatif melalui teknik 

pengumpulan data wawancara kepada guru di SDN 2 Way Halim Permai serta menggunakan teknik 

dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui kompetensi Guru pada masa pandemi covid-19 di SDN 2 

Way Halim Permai sudah baik guru telah melaksanakan merancang, melaksanakan dan mengevaluasi 

pembelajaran meskipun pembelajaran dilakukan secara daring membuat strategi yang sesuai dengan 

pembelajaran secara daring, guru harus membuat RPP darurat dan mengevaluasi pembelajaran meskipun banyak 

kekurangan dan kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran secara daring. Faktor pengahambat pembelajaran 

pada masa pandemi covid-19 yaitu pertama dari guru yang belum terlalu menguasi IT, masih ada siswa yang 

belum mempunyai HP android, terbatasnya kuota internet, masih banyak siswa yang masa bodoh dengan 

pembelajaran secara daring. 

Kata Kunci: Kompetensi Guru Dalam Pembelajaran  Pada Masa Pandemi  Covid-19. 

 

 

Pendahuluan 

Awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan kejadian infeksi berat yang berasal dari Wuhan, Provinsi 

Hubei, China, 11 februari 2020 WHO menamakanya sebagai Covid-19. Covid-19 merupakan 

penyakit yang disebabkan oleh syndrom pernapasan akut yang dapat menular, corona virus 2 (servere 

actual respiratory syndrome corona virus 2 atau SARS-CoV-2). Virus corona merupakan zoonosis 

yang berasal dari hewan dan ditularkan kemanusia, manusia ke manusia yang di prediksi melalui 

droplet dan kontak dengan virus yang dikeluarkan dalam droplet. 
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Penularan virus corona ini sangat cepat karna itulah Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 11 

maret 2020 menetapkan corona sebagai darurat global pandemi. Data yang didapat dari Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPM) 4 Mei 2020, angka positif Covid-19 secra Global 

berjumlah 3.595.667 orang, 1.166.556 orang dinyatakan sembuh, dan 249.225 orang dinyatakan 

meninggal. Di Indonesia tertinggi setelah Cina tanggal 5 April 2020 terkonfirmasi Covid-19 

berjumlah 2.273 orang , sembuh 164 orang, dan meninggal 198 orang. 

 

Mengacu dari kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia adalah dengan menerapkan lockdown, 

PSBB di sejumlah daerah dan memberlakukan social distancing dalam upaya memutuskan rantai 

penyebaran Covid-19. Beberapa langkah dilakukan dengan cepat oleh pemerintah agar virus corona 

tidak menular dengan cepat yaitu menerapkan work from home (WFH), Social Distancing, dan lain-

lain. Masyarakat juga diedukasi untuk menerapkan pola hidup sehat dengan cara mencuci tangan 

dengan sabun sesering mungkin, memakai masker ketika berpergian, dan juga menjaga jarak. 

Pemerintah juga menetapkan Work From Home atau dapat kita singkat menjadi WFH yang berarti 

bekerja dari rumah, kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Mentri PAN& RB NO 19/2020 tentang 

penyesuaian kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di 

lingkungan Instansi Pemerintah. Sebagai ASN, guru dalam upaya melaksanakan proses pembelajaran  

perlu dilakukan secara online atau daring. Di Indonesia, kebijakan belajar dari rumah telah 

dilaksanakan sejak 16 maret 2020 dan diperpanjang dengan mempertimbangkan situasi dari masing-

masing daerah. 

 

Kementerian Pendidikan dan Budaya (KEMENDIKBUD) menerbitakan surat edaran yang terkait 

pencegahan dan penanganan Covid-19 yaitu surat edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang pencegahan 

dan penanganan Covid-19 di lingkungan Kemendikbud. Kedua surat edaran Nomor 3 Tahun 2020 

pada satuan pedidikan. Ketiga surat edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang pelaksanaan kebijakan 

pendidikan masa darurat penyebaran Covid-19, dalam surat edaran di jelaskan mengenai proses 

pembelajaran dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran jarak jauh guna memberikan pembelajaran 

bermakna bagi peserta didik melalui bimbingan orang tua. 

 

Hadirnya pandemi ini berdampak pada segala bidang, salah satunya adalah pendidikan., Pendidikan 

merupakan usaha atau proses perubahan dan perkembangan manuasia ke arah yang lebih baik dan 

sempurna. Langkah tempuh dalam perubahan pendidikan yang dipilih melalui pendidikan tersebut, 

tidak terlepas dari seorang pendidik dalam pembelajaranya perubahan metode mengajarpun harus 

dilakukan  dalam  rangka mencegah  penularan Covid-19 salah satunya dengan pembelajaran secara 

Daring. Mendikbud menyebutkan  pembelajaran daring sebagaiproses beradaptasi dengan teknologi 

bagi anak-anak adalah hal yang jauh lebih mudah. 

 

Salah satu sekolah yang menerapkan pembelajarang daring era pandemi ini adalah SDN 2 Way Halim 

Permai. Pembelajaran jarak jauh ini dirasa sangat dibutuhkan untuk mencegahnya penularan Covid-19 

pemanfaatan melalui media online. proses beradaptasi dengan teknologi bagi anak-anak adalah hal 

yang jauh lebih mudah. 

 

Pembelajaran inovatif sangat perlu diterapkan dalam pembelajaran daring supaya tidak membosankan 

dan efektif mencapai tujuan. Hamzah & Nurdin (2015) menyatakan pembelajaran inovatif lebih 

mengarah pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Proses pembelajaran dirancang, disusun dan 

dikondisikan untuk siswa agar senang belajar. Santyasa (2012) berpendapat, di samping mengandung 

pembaharuan, pembelajaran inovatif juga memberikan keleluasaan bagi siswa, memberdayakan 

mereka secara otonom, dan mengembalikan fitrah mereka sebagai manusia. 
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Pembelajaran daring adalah hal baru untuk mengatasi keadaan darurat, sehingga banyak guru yang 

kesulitan melaksanakan pembelajaran inovatif berbasis daring. Banyak guru yang enggan atau malas 

menggunakan media atau alat peraga dalam menyampaikan materi pelajaran daring, terlebih lagi jika 

media atau alat peraga tersebut tidak tersedia di sekolah. Media pembelajaran sangat berperan 

membantu peserta didik dalam memahami suatu konsep (Sudiarta & Widana, 2019).Beberapa peneliti 

telah melakukan penelitian tentang pembelajaran berbasis daring. Firman & Rahayu (2020) 

menyatakan bahwa pembelajaran daring adalah salah satu strategi yang dapat dilakukan di tengah 

pandemi Covid-19, tetapi banyak guru belum siap melaksanakan pembelajaran daring. Pemerintah 

sudah berupaya membantu guru agar lebih siap melaksanakan pembelajaran daring dengan 

menyiapkan berbagai media belajar berbasis daring.  Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui 

perangkat komputer (PC), laptop, smart phone, dan gadget yang terhubung dengan koneksi jaringan 

internet, pendidik dapat melakukan pembelajaran bersama secara mandiri. E- learning dilakukan pada 

waktu yang sama menggunakan grup di  media sosial seperti Whatsapp (WA), telegram, aplikasi 

Zoom ataupun media sosial lainnya sebagai sarana pembelajaran sehingga dapat memastikan siswa 

belajar diwaktu bersamaan meskipun ditempat yang berbeda. 

 

Seluruh sekolah di Kota Bandar Lampung sudah menjalankan pembelajaran secara online/daring akan 

tetapi ada beberapa sekolah yang tidak bisa menjalankan metode pembelajaran jarak jauh tersebut, 

ada sekolah yang meliburkan proses pembelajaran selama wabah covid 19 ini. Disisi lain orang tua 

sangat berharap anak-anaknya bisa menjalankan aktivitas belajar seperti sedia kala, tapi ada 

kekhawatiran mereka terhadap penyebaran virus ini ke anak-anak mereka, para orang tua dituntut 

utuk menjadi mentor bagi anak- anak mereka dirumah hal ini mungkin bisa turut membantu 

suksesnya pembelajaran secara daring. 

 

Namun persolannya tidak semua orang tua punya kapasitas dan waktu untuk membantu anak-anaknya 

belajar. Entah apa yang akan terjadi nanti terhadap pendidikan kita, pemerintah dituntut untuk bisa 

mencari formula bagaimana dunia pendidikan kita bisa berjalan dengan baik dan berkualitas. Didalam 

pembelajaran pada masa pandemi ini guru harus dituntut untuk memiliki kompetensi yang baik 

terutama pada kompetensi pedagogik karena pada saat ini pembelajaran harus dilakukan secara 

online. Kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru meliputi pemahaman guru terhadap siswa, 

perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Disitulah guru harus menerapkan kompetensi 

pedagogik yang dimiliki guru pada saat mengajar pembelajaran meskipun keadaan sulit seperti ini 

dalam menghadapi pandemi Covid-19. Berdasarkan  observasi awal di SDN 2 Way Halim Permai  

pembelajaran yang biasanya dilakukan di kelas dan pembelajaran dilakukan dengan sesuai kurikulum 

yang telah ditentukan oleh pemerintah tetapi  pada  saat ini pandemi covid-19 pembelajaran dikelas 

tidak bisa dilakukan. Pembelajaran dilakukan secara online dari berbagai aplikasi yang digunakan 

guru dalam melaksanakaan pembelajaran secara online. Tetapi dengan pembelajaran jarak jauh ini 

memiliki beberapa kendala yang dihadapi baik dari sekolah,guru,siswa yang ada di SDN 2 Way 

Halim Permai 

 

Berdasarkan observasi awal maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Upaya 

Peningkatan Kompetensi guru dalam Menerapkan Pembelajaran Daring Masa Pandemi Covid-19 di 

SDN 2 Way Halim Permai”  

 

Metode Penelitian  

Jenis Penelitian ini adalah penelitian tindakan (Action Research). Penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif yaitu suatu metode yang bertujuan menggambarkan bagaimana keadaan tentang 
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obyek secara utuh. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 

filasafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (Seabagai  

lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Subjek dalam 

penelitian ini adalah seluruh guru SDN 2 Way Halim Permai yang berjumlah 14 Orang guru, 

berdasrkan hasil observasi, guru-guru tersebut belum maksimal dalam melaksanakan melaksanakan 

pembelajaran secara daring melalui Aplikasi Google Classroom.  

 

Hasil Penelitian 

Penelitian tindakan yang dilakukan di SDN 2 Way HalimPermai Pada penelitian ini untuk 

mendaparkan data-data mengenai kompetensi guru dalam pembelajaran di SDN 2 Way Halim Permai. 

Maka peneliti melakukan beberapa langkah untuk mendapatkan informasi seakurat mungkin. 

Langkah yang peneliti lakukan diantaranya mengadakan wawancara, observasi, dan mengumpulkan 

dokumen-dokumen yang berkaitan gambaran kompetensi guru dalam pembelajaran SDN 2 Way 

Halim Permai. 

 

Kompetensi pedagogik guru dalam melaksankan pembelajaran pada saat masa pandemi Covid-

19 di SDN 2 Way Halim Permai 

 

Merancang Pembelajaran  pada Masa Pandemi Covid-19 

Seorang guru harus bisa merancang pembelajaran memahami landasan kependidikan, menerapkan 

teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik siswa, 

menetapkan kompetensi yang ingin dicapai, dan meteri ajar serta menyusun RPP berdasarkan strategi 

yang dipilih. 

 

Berdasarkan wawancara peneliti lakukan di SDN 2 Way Halim Permai sebagai berikut; Pembelajaran 

tidak bisa dilaksanakan dengan tatap muka jadi pembelajaran secara daring. Pada saat covid-19 ini 

strategi pembelajaran harus dilaksanakan secara daring. Misalnya melalui grup baik grup kelas 

maupun grub guru mapel mengirim materi atau tugas ke wali kelas setelah itu wali kelas setelah itu 

wali kelas menyampaikan ke siswa selain guru mapel wali kelas juga memantau siswa mengejarkan 

tugasnya. Karena pembelajaran daring bentuk materi ada beberapa bentuk materinya, bentuk 

video,pdf, maupun bentuk lks yang dikirim kepala siswa secara langsung maupun melalui grub. Ya, 

membuat RPP darurat, meskipun dalam keadaan covid ini kita harus membuat RPP darurat dalam 

melaksanakan pembelajaran dan kami telah mengikuti worksop tentang informasi RPP pada saat 

covid ini. 

 

Melaksanakan Pembelajaran pada Saat Pandemi Covid-19 

Seorang guru harus bisa menata latar pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. 

Berdasarkan wawancara peneliti lakukan sebagai berikut; Guru berusaha memanfaatkan fasilitas yang 

ada disekolah dalam menyampaikan materi baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya 

secara tidak langsung melalui daring intinya harus ada kerjasama baik dari wali kelas, guru maupun 

dari orang tua siswa. Untuk saat ini yang lagi dikembangkan yaitu aplikasi goggle classroom, 

whatsapp, maupun menggunakan aplikasi pdf. 

 

Merancang dan Melaksanakan Evaluasi Pembelajaaran 

Merancang dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan 

berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat 

ketuntasan belajar, dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program 

pembelajaran secara umum. 
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti sebagai berikut; untuk menentukan ketuntasan guru harus 

mengacu pada KKM didalam KKM ada beberapa aspek penentu sebagai standar ketuntasan siswa 

dalam pembelajaran dari aspek tersebut guru ada catatan khusus dalam menentukan ketuntasan siswa, 

apalagi pada saat ini pembelajaran secara daring ketuntasan juga dilihat dari pengalaman siswa 

merespon pembelajaran dan membuat tugas yang telah diberikan guru dan dilihat dari hasil siswa 

dalam mengerjakan tugas tersebut. Jika proses penilaian kognitif bisa diambil dari siswa dalam 

mengerjakan tugas dan dalam pembelajaran siswa menyetorkan hapalan baik melalui rekaman atau 

melalui video yang dikirim. Ya, karena dengan kita mengetahui kemampuan siswa kita bisa 

memperbaiki pembelajaran, misalnya dengan mengubah metode dan strategi pembelajaran  

 

Faktor Penghambat Proses Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19 

Kendala dalam merancang pembelajaran 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut: Kendala dari guru menguasai 

IT, sedangkan dari siswa dari siswa kesiapan siswa dari fasilitas dari hp, kuota internet, kondisi 

dirumah karna tidak semua siswa orang tuanya menyadari dan menerima kondisi sulit belajar daring. 

 

Kendala Melaksanakan Pembelajaran 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut: Kendala yang dihadapi ialah 

tidak semua siswa mempunyai Hp android, jadi siswa kesulitan memperoleh informasi, baik materi 

maupun tugas dan tidak semua siswa merespon cepat dalam pembelajaran, contohnya misalnya diberi 

tugas pagi ada siswa baru siang bahkan sore dan ada juga sama sekali tidak respon terhadap tugas 

tersebut. 

 

Kendala dalam Melaksanakan Evaluasi Pembelajaran 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut: Kendala dalam mengevaluasi 

pembelajaran yaitu respon anak ketika mendapatkan soal/evaluasi, sulitnya secara daring, guru tidak 

bisa melihat secara langsung apakah anak mengerjakan tugas secara sendiri. 

 

Kebijakan dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut: Pembelajaran dilaksanakan 

melalui daring siswa belajar dirumah tidak boleh bertatap muka, mengambil kebijakan tersebut: 

Berdasarkan surat edaran menteri pendidikan dan kebudayaan dan berdasarkan zona penyebaran 

covid-19 yang terjadi di kota Bandar Lampung masih zona oranye yang pembelajaran belum boleh 

tatap muka. Melakukan pengawasan pembelajaran secara daring dengan menggunakan aplikasi 

google classroom dari situlah biasa mengawasi pembelajaran dan guru harus mengirimkan 

pembelajaran setiap hari sesuai jadwal. Dengan melakukan bantuan internet dan membimbing guru 

untuk memahami IT dan melaksanakan secara daring dengan menggunakan berbagai aplikasi yang 

bisa digunakan dalam pembelajaran daring. 

 

Kesimpulan 

Kompetensi pedagogik guru dalam melaksanakan pembelajaran pada saat masa pandemi Covid-19 di 

SDN 2 Way Halim Permai Merancang pembelajaran. Pada saat pandemi covid-19 pembelajaran 

dilakukan secara daring, guru harus menyiapkan strategi untuk melaksanakan pembelajaran secara 

daring. Guru menyiapkan meteri secara daring seperti dalam bentuk video, pdf maupun lks. Guru 

harus membuat dan memakai RPP darurat yang telah diberi petunjuk dari dari pemerintah. Pada masa 

pandemi untuk melaksanakan pembelajaran guru memanfaatkan fasilitas yang ada disekolah dalam 

menyampaikan materi yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Pada saar pembelajaran guru 

menggunakan berbagai apliaksi seperti google classroom, whatsapp, maupun menggunakan aplikasi 
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pdf. Dalam menentukan ketuntusan siswa guru masih mengacu pada KKM dan guru juga 

menggunakan catatan khusus dalam menentukan ketuntasan siswa. Pada saat masa pandemi ini guru 

juga mengambil dari bagaimana siswa merespon pembelajaran pada saat daring. Dalam proses 

penilian kognitif guru melihat bagaimana siswa mengerjakan tugas yang telah diberikan dan karna ini 

pembelajaran maka guru mengambil dari setoran hapalan dari guru. Guru menggunakan evuluasi 

pembelajaran untuk menentukan strategi dan metode yang akan dipakai untuk meningkatkan 

pembelajaran apalagi pada saat pandemi ini guru dituntut untuk kreatif dan berkompetensi dalam 

melaksanakan pembelajaran secara daring. Faktor penghambat dalam merancang pembelajaran 

terutama dari guru yaitu kurangnya menguasan IT, sedangkan dari siswa dari kesiapan siswa tersebut 

dalam melaksanakan pemebalajaran seperti terkendala dari HP tidak semua siswa mempunyai HP 

android, kouta internet, dan kondisi rumah yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan 

pembelajaran secara daring. Siswa dan guru kesuliatan untuk merancang pembalajaran secara daring.  

Faktor penghambat dalam melaksanakan pembelajaran yaitu kesulitan guru memyampaikan matari 

pembelajaran karna banyak siswa yang tidak respon dan hadir dalam pembelajaran secara daring. 

Bagi siswa yang tidak memiliki HP android mereka ketertinggal dalam pembelajaran dan informasi 

yang telah diberikan oleh guru. Faktor penghambat dalam mengevaluasi pembelajaran yaitu respon 

anak siswa dalam menerima tugas yang diberikan guru, sulitnya pembelaran secara daring, dan guru 

tidak bisa melihat kejujuran siswa dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh guru. 

Pembalajaran dilaksanakan secara daring kebijakan diambil berdasarakan surat edaran menteri 

pendidikan dan kebudayaan dan zona covid-19 yang terjadi di Kota Bandar Lampung.  

 

Saran 

Berdasarkan Penelitian di atas maka saran yang diberikan peneliti yaitu Guru harus selalu 

meningkatkan kompetensinya dalam pembelajaran Daring. Guru harus bisa memilih Aplikasi belajar 

online yang tepat agar siswa mudah memahami. Bagi Dinas Pendidikan  perlu  memberikan 

sosialisasi pembelajaran daring secara merata dan meningkatkan kualitas internet. Mengawal jalannya 

Pembelajaran Daring supaya kekurangan dan permasalahan yang ditemukan dapat diselesaikan. 
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SUPERVISI AKADEMIK DI SD NEGERI 1 NEGLASARI KECAMATAN 

KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  

TAHUN AJARAN 2019/2020 
 

*Toryani 

 

ABSTRACT 

The results of an empirical study that researchers conducted on teachers at SD Negeri 1 Neglasari Kec. 

Katibung Kab. South Lampung shows that the professional competence of teachers is still low, especially for 

teachers at SD Negeri 1 Neglasari Kec. Katibung Kab. South Lampung teacher competence in developing 

learning materials that are guided creatively. The results of the data analysis in the table above show that the 

teacher's competence in developing teaching materials is still in the medium category, namely the average index 

is 2.10 or 53.37. The results of reflection on these findings indicate that the factors that cause the low 

competence of teachers are thought to be caused by internal and external factors. After conducting the research, 

the following data were obtained. Improving the professional competence of teachers at SDN 1 Neglasari Kec. 

Katibung from pre-cycle to cycle 1 was 18.18 points. The average professional competence of teachers in the 

pre-cycle is 52.27 with less criteria and in cycle 1 it is 70.45 with sufficient criteria. The professional 

competence of teachers also increased from cycle 1 to cycle 2 by 18.19 points. The average professional 

competence of teachers in cycle 2 is 88.64 with good criteria. So, it can be concluded that the professional 

competence of teachers at SD Negeri Sidoreno can be improved through the application of an academic 

supervision approach. 

Key Word: Academic Supervision, Teacher Professional Competence 

 

ABSTRAK 

Hasil kajian empirik yang peneliti lakukan terhadap guru-guru di SD Negeri 1 Neglasari Kec. Katibung Kab. 

Lampung Selatan menunjukkan bahwa kompetensi profesional guru masih rendah terutama guru SD Negeri 1 

Neglasari Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan kompetensi guru dalam mengembangkan materi pembelajaran 

yang diampu secara kreatif. Hasil analisis data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kompetensi guru dalam 

mengembangkan materi pembelajaran yang diampu masih pada kategori sedang yaitu indeks rata-rata 2,10 atau 

53,37. Hasil refleksi terhadap temuan tersebut menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan masih rendahnya 

kompetensi guru tersebut diduga disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.  Setelah diadakan penelitian 

diperoleh data sebagai berikut Peningkatan kompetensi profesional guru di SDN 1 Neglasari Kec. Katibung dari 

pra-siklus ke siklus 1 sebesar 18,18 poin. Rata-rata kompetensi profesional guru pada pra-siklus sebesar 52,27 

dengan kriteria kurang dan pada siklus 1 sebesar 70,45 dengan kriteria cukup. Kompetensi profesional guru juga 

mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2 sebesar 18,19 poin. Rata-rata kompetensi profesional guru pada 

siklus 2 sebesar 88,64 dengan kriteria baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional guru di SD 

Negeri Sidoreno dapat ditingkatkan melalui penerapan pendekatan supervisi akademik.  

Kata Kunci : Supervisi Akademik, Kompetensi Profesional Guru  
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Latar Belakang Masalah 

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

murid serta sarana pendukung pembelajaran, dan salah satunya penentu keberhasilan pada kegiatan 

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

pembelajaran, maka apa yang terjadi pada hasil pendidikan, tiada lain siswa akan malas pula belajar. 

Berdasarkan kenyataan tersebut dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah maka dibutuhkan 

adanya supervisi yang profesional yang mampu membimbing, menjadi teladan, dan mampu 

menggerakkan guru dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. 

 

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

dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan 

profesionalismenya. Meskipun demikian, supervisi guru tidak bisa terlepas dari penilaian unjuk kerja 

guru dalam mengelola pembelajaran. 

 

Keberhasilan pendidikan pada satuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh peran kepala sekolah 

sebagai peneliti dalam kepemimpinan pembelajaran terhadap para guru. Kepala sekolah pada satuan 

pendidikan memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan guru dalam 

pembelajaran yang di dalamnya ada sistem evaluasi pembelajaran.  

 

Kegagalan pembelajaran pada satuan pendidikan dapat  diatasi dengan usaha dan peran kepala 

sekolah yang mampu mendeteksi dini kelemahan guru dalam mengevaluasi hasil belajar siswa dengan 

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

pemahaman guru terhadap proses pembelajaran. Ketidakmampuan guru memahami maksud dan 

tujuan pembelajaran dapat mempengaruhi hasil pembelajaran. 

 

Guru dituntut mampu memahami makna dan karakter kurikurikulum sehingga dapat menguasai 

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

pendidikan dapat dicapai secara maksimal dan bermutu. 

 

Peraturan pemerintah No 10 tahun 2005 bab I pasal 1 ayat 6 bahwa standar proses pendidikan adalah 

standar nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk 

mencapai suatu standar kompetensi lulusan     

 

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

berjudul “UPAYA PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN MELALUI SUPERVISI 

AKADEMIK DI SD NEGERI 1 NEGLASARI KECAMATAN KATIBUNG KAB. LAMPUNG 

SELATAN TAHUN AJARAN 2019/2020” 

 

Identifikasi Masalah 

Penyusunan karya tulis harus sesuai dengan kondisi nyata kegiatan yang dilakukan guru di SDN 1 

Neglasari. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan penulis terfokus pada kajian masalah yang 

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

 

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

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

nilai ulangan harian kurang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hanya 15% siswa 

mempunyai minat belajar tinggi, dibuktikan dengan jumlah pengunjung perpustakaan rata-rata 70 s.d. 

80 siswa/hari Hanya 35% siswa mempunyai minat belajar sedang, dibuktikan dengan jumlah siswa 
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yang mengumpulkan tugas praktek/kokurikuler kurang dari setengah jumlah siswa per kelas. Hanya 

65% siswa mempunyai minat belajar rendah 

 

Pembatasan Masalah 

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

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

Kualitas pembelajaran yang dilakukan guru kurang memberi motivasi siswa dalam semangat 

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

bermutu. 

 

Rumusan Masalah 

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

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

kinerjanya? Apakah dengan supervisi akademik dapat merubah minat kemauan melaksanakan 

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

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

yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan?. 

 

Tujuan Penelitian 

Suatu kegiatan mustahil dilakukan jika tanpa ada tujuan. Begitu pun dengan penelitian ini, dilakukan 

dengan tujuan: Meningkatkan mutu pembelajaran siswa SDN 1 Neglasari. Meningkatkan minat 

belajar siswa SDN 1 Neglasari.  Meningkatkan kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 

 

Kajian Teoritis 

Pengertian Guru, Minat, dan Belajar 

Secara etimologi, istilah ”Guru” berasal dari bahasa India yaitu “orang yang mengajarkan tentang 

kelepasan dari sengsara” Shambuan, Republika, (dalam Suparlan 2005:11). Kemudian Rabindranath 

Tagore (dalam Suparlan 2005:11) menggunakan istilah Shanti Niketan atau rumah damai untuk 

tempat para guru mengamalkan tugas mulianya membangun spiritualitas anak-anak bangsa di India 

(spiritual intelligence). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Depdiknas (2004:4) kompetensi diartikan, ”sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar 

yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak”. “Secara sederhana kompetensi 

diartikan seperangkat kemampuan yang meliputi pengetahuan, sikap, nilai dan keterampilan yang 
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harus dikuasai dan dimiliki seseorang dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung 

jawab pekerjaan dan/atau jabatan yang disandangnya” (Nana Sudjana 2009:1). 

 

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

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

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

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

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

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

baiknya.” 

 

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

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

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

pekerjaan, sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan oleh lapangan. 

 

Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya 

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

itu,  Daresh (1989) menyebutkan bahwa supervisi akademik merupakan upaya membantu guru-guru 

mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian,  esensi supervisi 

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

melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalismenya. Meskipun demikian, 

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

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

guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran, maka menilai unjuk kerja 

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

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

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

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

Apabila dikatakan bahwa supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan membantu guru 

mengembangkan kemampuannya, maka dalam pelaksanaannya terlebih dahulu perlu diadakan 

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

mengembangkannya. 

 

Metodologi Penelitian 

Subjek yang akan di supervisi adalah guru di SD Negeri 1 Neglasari, adapun sasaran utama 

dilakukannya supervisi akademik SD Negeri 1 Neglasari adalah untuk menguji kemampuan-

kemampuan guru dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, 

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

menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, memanfaatkan sumber belajar yang tersedia, 

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

juga harus didukung oleh instrumen-instrumen yang sesuai Subyek pada penelitian ini adalah guru SD 

Negeri 1 Neglasari, yang terdiri dari 6 orang guru pegawai negeri sipil dan 4 orang guru honorer. 

Penelitian ini penulis lakukan di SD Negeri 1 Neglasari Kec. Katibung Kabupaten Lampung Selatan. 

Waktu penelitian, dalam penelitian ini selama 5 bulan yaitu bulan Juli s/d Nopember 2019 

 

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

penelitian yang merupakan kerjasama antara peneliti dan guru,  dalam 
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meningkatkan  kemampuan  guru agar  menjadi  lebih baik dalam menyusun proses pembelajaran. 

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

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

diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan 

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

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

ini peneliti berupaya menjelaskan data yang dikumpulkan melalui komunikasil langsung atau 

wawancara, observasi/pengamatan, dan  diskusi yang berupa persentase atau angka-angka. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesulitan -kesulitan yang dialami oleh guru  dalam 

proses pembelajaran.  Selanjutnya peneliti memberikan alternatif atau  usaha guna meningkatkan 

kemampuan guru dalam membuat proses pembelajaran yang bermutu 

 

Teknik analisis data, data dianalisis menggunakan analisis deskriptif persentase, yakni 

membandingkan persentase jumlah guru yang membuat administrasi mengajar dan perencanaan 

pembelajaran, seperti: Peningkatan pembuatan administrasi mengajar yang dilakukan oleh guru 

minimal 75% Peningkatan perencanaan pembelajaran melalui supervisi akademik yang dilakukan 

oleh guru minimal 80% Pembelajaran yang bermutu yang ditandai dengan tingkat keaktifan siswa 

dalam belajar  di atas 75 % 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pembelajaran secara lengkap. 

 

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

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

subkomponen RPP penerapan model pembelajaran tertentu, misalnya komponen indikator dan 

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

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

 

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

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

berbagai model pembelajaran dari Siklus 1 ke Siklus 2. 
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A.1. Tabel kondisi guru SD Negeri Negeri 1 Neglasari Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan 

sesuai status kepegawaian tahun pembelajaran 2019/2020. 

 

No Kondisi Jumlah Keterangan 

1 PNS 6  

2 Non PNS 4  

3 GBS -  

Jumlah 10  

 

A.2. Tabel kondisi guru SD Negeri 1 Neglasari sesuai tingkat pendidikan tahun pembelajaran 

2019/2020 

 

No Kondisi Jumlah Keterangan 

1 Strata 1 (S1) / D4 9  

2 Diploma 3 (D3) -  

3 Diploma 2 (D2) 1  

4 Diploma 1 (D1) -  

5 SLTA -  

Jumlah 10  

 

A.3. Tabel kondisi guru SD Negeri 1 Neglasari sesuai tugas guru sesuai SK penugasan guru dari 

pemerintah  

 

No Kondisi Jumlah Keterangan 

1 Guru Kelas 6  

2 Guru Pendidikan Agama Islam 1  

3 Guru Penjaskes 1  

4 Oprator 1  

Jumlah 9  

 

A.4. Tabel kondisi guru SD Negeri 1 Neglasari sesuai jawaban angket 

No Uraian 
Jawaban Total 

Skor A B C D Blangko 

1 (Kepsek)  4 3 2   9 

2 (Guru)  4 3 2   9 

Jumlah      18 

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

Indikator   

41 – 44   = Sangat Baik 

36 – 40   = Baik 

30 – 35   = Cukup 

< 30   = kurang 
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A. Siklus 1 

Siklus pertama terdiri dari empat tahap yakni: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan 

(4) refleksi seperti berikut ini. 

1. Perencanaan ( Planning ) 

1. Membuat lembar wawancara pra observasi dan pasca observasi 

2. Membuat format/instrumen penilaian administrasi mengajar 

3. Membuat format rekapitulasi hasil penyusunan RPP penerapan model-model pembelajaran 

siklus 1 dan 2 

4. Membuat angket guru tentang supervisi akademik dalam pelaksanaan pembelajaran 

 

B.1. Tabel kondisi awal guru SD Negeri 1 Neglasari Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan 

yang membuat administrasi  mengajar tahun pembelajaran 2019 (Senin, 15 juli 2019) 

(Siklus 1) 

No Nama Silabus RPP Prota Prosem DH DN Ket 

1 (Kepasek)         

2 (Guru)         

 = Guru yang dipilih untuk mewakili semua guru yang ada 

 

B.2. Format tindak lanjut hasil supervisi akademis 

No Nama Guru Temuan/masalah 
Rencana Tindak 

Lanjut 

Hasil yang 

diharapkan 

1 (Kepasek)   II.A.3, II.B.11.d   

2 (Guru)  I.6, II.A.4, II.B.11.b  Dialog kolaboratif Lebih baik 

 

2. Pelaksanaan (Acting) 

Pada awal siklus pertama administrasi mengajar yang dibuat para guru belum sesuai seperti keinginan 

peneliti.  Hal itu dibuktikan  dengan masih adanya komponen administrasi mengajar seperti 1) silabus, 

2) RPP, 3) Prota, 4) Promes, 5) Daftar hadir (DH), dan 6) Daftar Nilai (DN) belum dibuat  oleh guru.   

 

3. Pengamatan (Observasi) 

Hasil pengamatan pada siklus 1 dapat dideskripsikan berikut ini:   Pengamatan dilaksanakan Senin, 15 

Juli 2019, terhadap sepuluh orang guru. Semuanya menyusun administrasi mengajar, tapi masih ada 

guru yang belum melengkapi administrasi mengajarnya dengan komponen administrasi mengajar 

seperti 1) silabus, 2) RPP, 3) Prota, 4) Promes, 5) Daftar hadir (DH), dan 6) Daftar Nilai (DN). Hasil 

pengamatan dari sepuluh guru didapatkan sebagai berikut : Satu orang tidak melengkapinya dengan 

RPP, Satu orang tidak melengkapinya dengan prota, Dua orang tidak melengkapinya dengan promes, 

Satu orang tidak melengkapinya Daftar Hadir (DH), Tiga orang tidak melengkapinya Daftar Nilai 

(DN) 

 

Selanjutnya mereka dibimbing dan disarankan untuk melengkapinya dengan pendekatan dialog 

kolaboratif. Refleksi, Kegiatan refleksi berupa renungan atau pertanyaan yang dapat dijadikan acuan 

untuk melangkah ke siklus 2, diantaranya  Apakah selama ini guru sudah melengkapi semua 

administrasinya dengan lengkap ? Apakah belum ada sosialisasi tentang perubahan atau 

pengembangan administrasi mengajar? Apakah langkah yang telah diambil pada siklus 1 dapat 

menyelesaikan masalah administrasi mengajar guru? Apakah solusi yang ditawarkan peneliti dapat 

meningkatkan mutu pembelajaran ? 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7  │   No.3 │    MARET 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         93 

  

 

C.  Siklus 2 

Siklus ke 2 juga terdiri dari empat tahap yakni: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan 

(4) refleksi. Hasil pengamatan pada siklus ke dapat dideskripsikan berikut ini: Pengamatan 

dilaksanakan Senin, 29 Juli 2019, terhadap sepuluh orang guru.  Semuanya menyusun administrasi 

mengajar, tapi masih ada guru yang belum sepenuhnya melengkapi komponen-komponen 

administrasi mengajar yang diperlukan, diantaranya : Dua orang tidak melengkapinya Daftar Nilai 

(DN) 

 

Selanjutnya mereka dibimbing dan disarankan untuk melengkapinya dengan pendekatan dialog 

kolaboratif 

 

C.1. Tabel kondisi akhir guru SD Negeri 1 Neglasari Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan 

yang membuat administrasi  mengajar tahun pembelajaran 2018/2019 (Senin, 29 Juli 2019) 

(Siklus 2) 

No Nama Silabus RPP Prota Prosem DH DN Ket 

1 (Kepasek)         

2 (Guru)         

 = Guru yang dipilih untuk mewakili semua guru yang ada 

 

C.2. Format tindak lanjut hasil supervisi akademis 

No Nama Guru 
Temuan/ 

masalah 

Rencana Tindak 

Lanjut 

Hasil yang 

diharapkan 

1 (Kepasek)     

2 (Guru)   Dialog kolaboratif Lebih baik 

 

 

B.   Pembahasan 

Penelitian Tindakan Sekolah dilaksanakan di SDN 1 Neglasari Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan. 

Hal ini peneliti ketahui dari hasil pengamatan pada saat melakukan wawancara dan bimbingan 

penyusunan administrasi mengajar. Selanjutnya dilihat dari kompetensi guru dalam menyusun 

administrasi mengajar, terjadi peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2. 

 

Silabus, dari delapan guru yang telah membuat silabus hasilnya cukup baik, tidak ada satu pun guru 

yang tidak membuat silabus. Dengan kata lain 100% .   

 

Rencana Pelajsanaan Pembelajaran (RPP), adanya peningkatan pembuatan RPP yakni 8 guru yang 

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

peneliti, dengan kata lain terjadi peningkatan sebesar 39,9 % 

 

Program Tahunan (Prota), adanya peningkatan sebesar 5,7 % dalam pembuatan prota terhadap ke-8 

guru yang disupervisi. Jika pada siklus 1 terdapat 2 guru yang tidak membuat prota, maka pada siklus 

2 semua guru sudah membuatnya setelah berdialog dengan peneliti. 

 

Program Semester (Prosem), adanya peningkatan sebesar 28,25 % dalam pembuatan prosem terhadap 

ke-8 guru yang disupervisi. Jika pada siklus 1 terdapat 10 guru yang tidak membuat prosem, maka 

pada siklus 2 semua guru sudah membuatnya setelah dilakukan wawancara dengan peneliti. 
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Daftar Hadir (DH), adanya peningkatan sebesar 23,6 % dalam pembuatan daftar hadir terhadap ke-8 

guru yang disupervisi. Jika pada siklus 1 terdapat 8 guru yang tidak membuat prosem, maka pada 

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

 

Daftar Nilai (DN), adanya peningkatan sebesar 46,9 % dalam pembuatan daftar nilai terhadap ke-8 

guru yang disupervisi. Jika pada siklus 1 terdapat 8 guru yang tidak membuat prosem, maka pada 

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

hasil dari instrumen supervisi akademik pada semua guru adalah sebagai berikut : 8 guru (30,23%) 

belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin I.5. Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran. 6 guru (60,47%) belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin I.6. 

Buku nilai yang memuat semua tagihan yang telah dilaksanakan. 5 guru (39,53%) belum 

melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin II.A.3. Apersepsi. 5 guru (44,19%) belum 

melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin II.A.4. Kejelasan kompetensi dasar / 

indikator. 4 guru (11,63%) belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin II.A.5. 

Kesiapan bahan ajar. 8 guru  (46,51%) belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan 

poin II.B.11.b Siswa membuat rangkuman/kesimpulan yang dibimbing guru  1 guru  (16,28%) belum 

melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin II.B.11.d Berkomunikasi lisan/tertulis 2 

guru  (11,63%) belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin II.B.11.g Mengambil 

keputusan/menarik kesimpulan.  2 guru (4,65%) belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan 

dengan poin II.C.2. Membersihkan ala/bahan selesai digunakan. 6 guru (13,93%) belum 

melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin II.C.3. Tugas untuk pertemuan berikutnya 

 

Setelah dilakukan dialog kolaboratif dengan para guru agar melengkapi semua administrasi 

mengajarnya, maka dihasilkan peningkatan sebagai berikut : 4 guru (9,30%) belum melaksanakan 

persiapan mengajar berkaitan dengan poin I.5. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, sehingga terjadi 

peningkatan sebesar 20,93%. Selanjutnya 5 guru (25,58%) belum melaksanakan persiapan mengajar 

berkaitan dengan poin I.6. Buku nilai yang memuat semua tagihan yang telah dilaksanakan, sehingga 

terjadi peningkatan sebesar 34,89%. Ada 4 guru (11,63%) belum melaksanakan persiapan mengajar 

berkaitan dengan poin II.A.3. Apersepsi, sehingga terjadi peningkatan sebesar 27,90% Ada 3 guru 

(18,60%) belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin II.A.4. Kejelasan 

kompetensi dasar / indikator, sehingga terjadi peningkatan sebesar 25,59%. Ada 1 guru (2,32%) 

belum melaksanakan persiapan mengajar berkaitan dengan poin II.A.5. Kesiapan bahan ajar, sehingga 

terjadi peningkatan sebesar 9,31%. Ada 7 guru  (16,28%) belum melaksanakan persiapan mengajar 

berkaitan dengan poin II.B.11.b Siswa membuat rangkuman/kesimpulan yang dibimbing guru, 

sehingga terjadi peningkatan sebesar 30,23%. Ada 2 guru  (4,65%) belum melaksanakan persiapan 

mengajar berkaitan dengan poin II.B.11.d Berkomunikasi lisan/tertulis, sehingga terjadi peningkatan 

sebesar 6,98%. Semua guru sudah melaksanakan poin II.B.11.g Mengambil keputusan/menarik 

kesimpulan, sehingga terjadi peningkatan sebesar 4,65%. Semua guru sudah melaksanakan poin 

II.C.2. Membersihkan alat/bahan selesai digunakan, sehingga terjadi peningkatan sebesar 4,65%. 

Semua guru sudah melaksanakan poin II.C.3. Tugas untuk pertemuan berikutnya, sehingga terjadi 

peningkatan sebesar 13,93%. Adanya keseriusan para guru yang disupervisi akademik menghasilkan 

tidak hanya peningkatan kemampuan mengajar mereka, melainkan juga administrasi mengajar mereka 

lengkap sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

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

berkelanjutan  dapat meningkatkan motivasi guru dalam menyusun administrasi mengajar dengan 
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lengkap dan perencanaan mengajar melalui supervisi akademik sehingga menghasilkan pembelajaran 

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

mengajar apalagi setelah mendapatkan bimbingan pengembangan administrasi mengajar/ RPP dari 

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

27,91%. Kegiatan supervisi akademik dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyiapkan 

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

dibuktikan dari hasil observasi /pengamatan yang memperlihatkan bahwa terjadi 

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

rata-rata dalam perencanaan pembelajaran sebesar 17,91% 

 

Saran 

Saran sebagai berikut. Motivasi yang sudah tertanam khususnya dalam penyusunan administrasi 

mengajar dan perencanaan pembelajaran hendaknya terus dipertahankan dan ditingkatkan. 

Dokumen  perencanaan pembelajaran hendaknya dibuat  minimal  2 rangkap, satu untuk arsip sekolah 

dan satunya lagi untuk pegangan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. 
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USING WORDBOARD MEDIA TO IMPROVE ENGLISH SPEAKING 

SKILLS CONVERSATION MATERIALS FOR CLASS VII.A SMPN 22 

PESAWARAN SEMESTER I, 2019/2020 ACADEMIC YEAR 

 

PENGGUNAAN MEDIA PAPAN KATA UNTUK MENINGKATKAN 

KETERAMPILAN SPEAKING BAHASA INGGRIS MATERI 

CONVERSATION SISWA KELAS VII.A SMPN 22 PESAWARAN 

SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

*Surpiyanto 

 

 

ABSTRACT 

This PTK was motivated by problems that arose in class VII.A of SMPN 22 Pesawaran. The problem regarding 

speaking skills in conversational material was very low. This statement is evidenced from the conclusion of 

interviews with students where the vocabulary they master is still minimal and there is no learning media. 

Reinforced by the results of daily tests, from a total of 32 students only 11 people have achieved the KKM score 

of 71 with a success percentage of 33.43%. The results of the CAR that have been carried out in the first cycle of 

a total of 32 students there are 14 students who have completed and 18 students have not completed. The 

percentage of completeness in the first cycle is 43.24% with an average value of 74.8. Obtaining the results of 

these values still does not meet the performance indicators that have been set, so the researchers hereby 

continue in cycle II. The CAR which was carried out in cycle II showed that from a total of 32 students there 

were 30 students who had completed and 2 students had not completed. The percentage of completeness in the 

second cycle was 94.59% with an average value of 83.65. So, classroom action research on conversation 

material using wordboard media was declared complete or successful in improving the speaking skills of Class 

VII.A students of SMPN 22 Pesawaran in accordance with predetermined performance indicators. 

Key Word: Speaking Skills, Word Board Media, and English 

 

ABSTRAK 

PTK ini dilatarbelakangi oleh masalah yang timbul di kelas VII.A SMPN 22 Pesawaran Masalah tersebut 

mengenai keterampilan speaking pada materi conversation sangat rendah. Pernyataan tersebut dibuktikan dari 

kesimpulan hasil wawancara dengan siswa dimana vocabulary yang mereka kuasai masih minim serta tidak 

adanya media pembelajaran. Diperkuat oleh hasil ulangan harian, dari total 32 siswa hanya 11 orang yang telah 

mencapai nilai KKM sebesar 71 dengan prosentase keberhasilan 33,43%.  Hasil PTK yang telah dilakukan pada 

siklus I dari total 32 siswa terdapat 14 siswa yang tuntas dan 18 siswa belum tuntas. Prosentase ketuntasan pada 

siklus I ini sebesar 43,24% dengan nilai rata-rata sebesar 74,8. Perolehan hasil nilai tersebut masih belum 

memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan maka dengan ini peneliti melanjutkan pada siklus II. PTK 

yang dilaksanakan pada siklus II ini diperoleh hasil bahwa dari total 32 siswa terdapat 30 siswa yang tuntas dan 

2 siswa belum tuntas. Prosentase ketuntasan pada siklus II sebesar 94,59% dengan nilai rata-rata sebesar 83,65. 

Jadi, penelitian tindakan kelas pada materi conversation dengan menggunakan media papan kata dinyatakan 

tuntas atau berhasil meningkatkan keterampilan speaking siswa Kelas VII.A SMPN 22 Pesawaran sesuai dengan 

indikator kinerja yang telah ditetapkan. 

Kata Kunci : Keterampilan Speaking, Media Papan Kata, dan Bahasa Inggris 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia mata pelajaran bahasa Inggris merupakan salah satu mata pelajaran yang selalu ada 

ditiap jenjang pendidikan. Mulai dari TK hingga Perguruan Tinggi, bahasa Inggris menjadi mata 
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pelajaran yang diajarkan pada siswa. Materi pelajaran bahasa Inggris disesuaikan dengan jenjang 

pendidikan dan perkembangan usia anak. 

 

Di TK hingga SMP/MTs materi bahasa Inggris lebih ditekankan pada pengenalan huruf, angka, 

benda-benda di lingkungan sekitar, nama-nama hewan, nama-nama hari, anggota keluarga, dan juga 

kata kerja sederhana. Usia anak TK hingga SMP/MTs merupakan tahap perkembangan banyak kata, 

yaitu anak memperlukan banyak perbendaharaan kosakata. Oleh karena itu materi Bahasa Inggris 

disajikan dengan permainan yang interaktif. Hal tersebut bertujuan agar anak lebih mudah menyerap 

kosakata baru. 

 

Mengajarkan bahasa Inggris sejak usia dini memberikan dampak positif terhadap keterampilan 

berbahasa anak. Anak yang sejak dini sudah diajarkan bahasa yang beragam atau lebih dari satu 

bahasa, maka keterampilan bahasanya lebih baik jika dibandingkan dengan anak yang hanya diajarkan 

satu macam bahasa saja. Anak lebih mudah dalam berkomunikasi dengan orang di sekitarnya, 

sehingga anak lebih mudah bersosialisasi. Anak juga menjadi lebih mudah dalam menyerap 

informasiinformasi yang ada di sekitarnya. 

 

Selaras dengan perkembangan zaman yang membutuhkan wawasan berbahasa yang luas, maka 

bahasa Inggris menjadi sebuah jembatan untuk menjelajah dunia luar. Bahasa Inggris adalah bahasa 

internasional yang dipakai sekitar 500 juta jiwa di dunia dan ada lebih dari 53 negara yang 

memakainya sebagai bahasa resmi. Jadi dapat disimpulkan jika bila seseorang mampu menguasi 

bahasa Inggris maka peluang untuk sukses menjadi lebih besar. 

 

Manfaat dari bahasa Inggris yang diuraikan di atas menjadi alasan yang kuat untuk mengajarkan 

bahasa Inggris di Indonesia, namun ada beberapa masalah yang timbul dalam proses pengajarannya. 

Masalah yang timbul seperti proses pembelajaran yang masih tradisional, minimnya sarana dan 

prasarana, rendahnya motivasi belajar siswa, dan lain sebagainya. Imbas dari masalah tersebut adalah 

rendahnya keterampilan berbahasa siswa. 

 

Penjelasan di atas diperkuat oleh salah satu lembaga pendidikan bahasa Inggris di dunia yang 

bernama EF (English First) dalam suatu laporan tentang EF English Proficiency Index (SFEPI) di 44 

negara, hasilnya Indonesia berada di urutan ke-34. Laporan yang disusun selama kurun waktu tiga 

tahun tersebut menunjukkan jika keterampilan bahasa Inggris di Indonesia tergolong rendah. 

 

Hal tersebut juga terjadi pada proses pembelajaran bahasa Inggris di Kelas VII.A SMPN 22 

Pesawaran Berdasarkan data yang diperoleh peneliti menunjukkan keterampilan berbahasa Inggris 

khususnya keterampilan speaking pada materi conversation sangantlah rendah. Hal tersebut 

ditujukkan dengan hasil ulangan harian, diperoleh data dari 32 siswa yang memperoleh nilai 71 ke 

atas hanya 11 siswa, sedangkan 21 siswa hanya memperoleh nilai di bawah 71. Jadi tingkat 

keberhasilan siswa hanya mencapai 32,43%. 

 

Kesulitan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris dikuatkan dengan hasil wawancara peneliti 

dengan beberapa siswa. Mereka mengatakan merasa bosan dengan pelajaran bahasa Inggris, terutama 

keterampilan speaking materi conversation. Mereka kesulitan ketika harus berbicara menggunakan 

bahasa Inggris karena minimnya vocabulary yang mereka kuasai. Mereka terlalu sibuk mencatat dan 

mendengar apa yang dikatakan guru, sehingga tidak sempat bertanya tentang vocabulary yang mereka 

tidak mengerti. Selain itu siswa mengatakan jika tidak ada media pembelajaran yang dipakai, 

sehingga mereka cepat bosan ketika di kelas. Guru hanya menggunakan papan tulis dan LKS saja. 
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Selain itu guru masih menggunakan metode konvensional yang membuat siswa susah untuk menyerap 

pelajaran. Proses pembelajaran di kelas hanya didominasi oleh guru, sehingga siswa kurang berperan 

aktif. Guru menyampaikan materi dengan metode ceramah, sehingga siswa disibukkan dengan 

mencatat apa yang disampaikan oleh guru. Materi yang disampaikan guru hanya bersumber dari LKS 

saja, sehingga materi yang disampaikan sangat minim. 

 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi diantaranya kurangnya 

peran serta siswa dalam proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh tidak adanya media dan strategi 

pembelajaran yang cocok, waktu mereka tersita untuk mencatat apa yang disampaikan guru sehingga 

vocabulary yang mereka kuasai minim dan imbasnya keterampilan speaking mereka lemah. 

 

Melihat keadaan tersebut, peneliti berupaya meningkatkan keterampilan speaking siswa pada materi 

conversation dengan menggunakan media papan kata. Media papan kata adalah media yang dapat 

digunakan dalam meningkatkan keterampilan speaking. Media papan kata mempunyai kelebihan 

dengan tampilan warna yang menarik, praktis, dan mudah untuk dibuat. Warna yang menarik 

membuat anak lebih mudah mengingat sehingga lebih lama tersimpan dalam memori otaknya. Praktis 

dan mudah dalam pemerolehan alat dan bahan pembuatannya sehingga biaya pembuatan media ini 

tidaklah mahal. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan agar lebih terfokus dalam pembahasan penelitian, 

maka peneliti memusatkan perhatian pada pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana pengunaan media 

papan kata untuk meningkatkan keterampilan speaking Bahasa Inggris materi conversation pada 

siswa Kelas VII.A SMPN 22 Pesawaran? Bagaimana peningkatan keterampilan speaking Bahasa 

Inggris materi conversation menggunakan media papan kata pada siswa kelas VII.A SMPN 22  

Pesawaran ? 

 

Tindakan yang Dipilih 

Tindakan yang dipilih oleh peneliti adalah menggunakan media papan kata untuk meningkatkan 

keterampilan speaking materi conversation siswa Kelas VII.A SMPN 22 Pesawaran. Media dapat 

didefinisikan sebagai pengantar atau terjadinya komunikasi dari pengirim ke penerima. Media 

pembelajaran dalam dunia pendidikan adalah alat atau bahan yang digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

kemauan untuk belajar. 

 

Media papan kata adalah salah satu media yang dapat digunakan dalam meningkatkan keterampilan 

speaking. Media papan kata mempunyai kelebihan dengan tampilan warna yang menarik, praktis, dan 

mudah untuk dibuat. Warna yang menarik membuat anak lebih mudah mengingat sehingga lebih lama 

tersimpan dalam memori otaknya. Praktis dan mudah dalam pemerolehan alat dan bahan 

pembuatannya sehingga biaya pembuatan media ini tidaklah mahal. 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk 

mengetahui pengunaan media papan kata dalam meningkatkan keterampilan speaking Bahasa Inggris 

materi conversation pada siswa Kelas VII.A SMPN 22 Pesawaran. Untuk mengetahui peningkatan 

keterampilan speaking Bahasa Inggris materi conversation dengan menggunakan media papan kata 

pada siswa Kelas VII.A SMPN 22 Pesawaran 
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Kajian Teori 

Kamus Besar bahasa Indonesia tertulis bahwa berbicara adalah berkata, bercakap, berbahasa atau 

melahirkan pendapat (dengan perkataan, tulisan, dan sebagainya) atau berunding. Menurut Guntur 

Tarigan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk 

mengekspresikan, menyatakan, atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. 

 

Pageyasa menyatakan bahwa berbicara adalah kemampuan menggungkapkan pendapat atau pikiran 

dan perasaan kepada seseorang atau sekelompok orang secara lisan baik berhadapan ataupun jarak 

jauh. Ibrahim memberikan pengertian berbicara adalah kemampuan bertutur dan menggunakan bahasa 

sesuai dengan fungsi, situasi, serta norma-norma berbahasa dalam masyarakat yang sebenarnya. 

 

Berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud (ide, pikiran, isi hati) seseorang 

kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh 

orang lain. Pengertiannya secara khsusus adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi 

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

perasaan. 

 

Jadi, pada intinya berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk 

bunyi-bunyi bahasa. Sedangkan keterampilan berbicara adalah kemampuan megucapkan kata-kata 

untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, dan perasaan. 

 

Sesuai dengan fungsinya, berbicara merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam 

pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Berbicara merupakan alat bergaul. Oleh karena 

itu berbicara menjadi efektif sejak seorang individu memerlukan komunikasi dengan orang lain. Sejak 

seorang bayi mulai berkomunikasi dengan orang lain, sejak itu pula berbicara diperlukan. Sejalan 

dengan perkembangan hubungan sosial, maka perkembangan berbicara seorang (bayi-anak) dimulai 

dengan meraba (suara atau bunyi tanpa arti) dan diikuti dengan bahasa satu suku kata, dua suku kata, 

menyusun kalimat sederhana dan seterusnya melakukan sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang 

kompleks sesuai dengan tingkat perilaku sosial. Jadi, perkembangan berbicara adalah meningkatnya 

kemampuan penguasaan alat berkomunikasi baik alat komunikasi dengan cara lisan, maupun 

menggunakan tanda-tanda dan isyarat. Mampu dan menguasai alat komunikasi disini diartikan 

sebagai upaya seseorang untuk dapat memahami dan dipahami orang lain. 

 

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan jamak dari kata medium, yang secara harfiah 

berarti perantara atau pengantar. Kehadiran media dalam pengajaran dapat meminimalisir kerumitan 

bahan yang akan disampaikan kepada siswa. Karena media merupakan alat bantu yang dapat 

dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. 

 

Menurut Arief S. Sadiman menyatakan bahwa media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu 

proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan. Sehingga 

dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna serta membantu mengatasi 

suatu hambatan. 

 

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran adalah sesuatu yang 

dapat menjadi perantara penyampaian pesan pembelajaran atau alat bantu dalam proses belajar 

mengajar. Dengan demikian maka guru bisa mempertimbangkan penggunaan berbagai macam media 

yang akan dipakai dalam kegiatan pembelajaran. 
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Suatu media pembelajaran penting untuk membantu dalam proses pembelajaran di dalam kelas. 

Penggunaan media pada proses pembelajaran sangat bermanfaat, siswa akan lebih mudah tertarik dan 

fokus untuk mengikuti pembelajaran secara aktif. Demikian juga guru akan fokus dalam mengajar. 

Media pembelajaran yang ditawarkan sangat banyak jenisnya, baik berupa media visual, audio 

maupun audio-visual. 

 

Salah satu media yang dapat digunakan dalam meningkatkan ketrampilan speaking adalah media 

visual berupa papan kata. Nurbiana Dhieni menyatakan bahwa papan kata adalah media visual yang 

efektif untuk menyajikan pesan tertentu kepada sasaran tertentu pula. Salah satunya kepada siswa, 

pesan yang disampaikan tersebut berupa kumpulan kata-kata. 

 

Dina Indriana menyatakan bahwa papan kata yaitu media papan yang permukaanya bisa terbuat dari 

karton ataupun kayu. Bentuknya adalah persegi panjang dan terdapat kata-kata yang dituliskan atau 

dapat ditempel di permukaan karton atau kayu. Kata-kata yang digunakan disesuaikan dengan materi 

dan tujuan pembelajaran. Sekumpulan kata tersebut adalah item yang dapat dipakai oleh siswa dalam 

menyusun kata dalam sebuah kalimat. Kalimat yang telah dibuat dapat dipakai dalam sebuah 

percakapan baik dengan siswa lain atau guru yang bersangkutan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa media papan kata adalah media visual dari 

papan kayu atau kertas karton yang digunakan untuk menyajikan sekumpulan kata yang membantu 

siswa membentuk sebuah kalimat dan kalimat tersebut dapat digunakan dalam sebuah percakapan. 

 

Metode Penelitian  

Desain penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research), 

dengan jenis kolaboratif partisipatoris yaitu partisipasi antara guru, peneliti, dan siswa dalam proses 

pembelajaran. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian yang bertujuan meningkatkan 

praktek pembelajaran secara berkesinambungan, yang pada dasarnya melekat pada terlaksananya misi 

profesional pendidikan yang diemban guru. PTK merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan 

belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 

bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan dari guru yang dilakukan oleh 

siswa. Menurut T. Raka Joni dalam F.X Soedarsono PTK merupakan suatu bentuk kajian yang 

bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan rasional dari 

tindakan- tindakan yang dilakukannya itu serta memperbaiki kondisi-kondisi dimana praktek-praktek 

pembelajaran tersebut dilakukan. 

 

Tempat penelitian : Kelas VII.A SMPN 22 Pesawaran pada mata pelajaran bahasa Inggris. Waktu 

penelitian :dilaksanakan semester ganjil tahun ajaran 2019/2020, yaitu tanggal 25 Nopember 2019 – 4  

Desember 2019. Subyek yang diamati dalam penelitian ini adalah siswa Kelas VII.A SMPN 22  

Pesawaran semester ganjil tahun ajaran 2019/2020 dengan jumlah keseluruhan adalah 32 siswa. 

 

Data adalah segala sesuatu yang diperoleh dari lapangan untuk dijadikan bahan sebuah penelitian. 

Berdasarkan jenis penelitiannya, proses pengambilan data terbagi atas dua klasifikasi besar, yaitu 

kombinasi data kuantitatif dan data kualitatif. 

 

Data kuatitatif yaitu data yang berwujud angka-angka. Data kuantitatif dalam penelitian ini bisa 

didapatkan dari data jumlah siswa, nilai tes keterampilan speaking siswa, serta prosentase dari 

instrument aktivitas guru dan aktivitas siswa. Sedangkan data kualitatif yaitu data yang berhubungan 

dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. Adapun yang termasuk 
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dalam data kualitatif pada penelitian ini adalah data yang didapat peneliti dari hasil wawancara 

dengan guru mata pelajaran bahasa Inggris, data aktivitas guru dan juga aktivitas siswa. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Observasi 

adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. 

Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan 

pengecap. Observasi dalam penelitian ini dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang 

penggunaan media papan kata pada mata pelajaran bahasa Inggris materi conversation yang 

dilaksanakan guru dan peneliti. Lembar pengamatan ini diiisi ketika proses kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. 

 

Indikator Kinerja 

Indikator kinerja adalah suatu kriteria yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan dari 

kegiatan PTK dalam meningkatkan atau memperbaiki proses belajar mengajar di kelas. Indikator 

kinerja dalam PTK ini adalah sebagai berikut : Nilai aktivitas guru dan siswa > 90. Prosentase 

pencapaian KKM siswa > 80%.  Nilai rata-rata siswa > 71 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang telah dilakukan pada siklus 1 dan II diperoleh data yang sesuai 

dengan rumusan masalah. Dalam sub bab ini akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang 

telah dipaparkan mengenai penggunaan media papan kata untuk meningkatkan keterampilan speaking 

materi conversation Kelas VII.A SMPN 22 Pesawaran Berikut ini akan dipaparkan mengenai 

pembahasan tersebut : 

 

1. Penggunaan media papan kata 

Dalam penggunaan media papan kata pada siklus I dan II mendapatkan hasil yang berbeda. Perbedaan 

tersebut dapat dilihat dari aktivitas guru dan siswa pada proses pembelajaran di setiap siklusnya. 

a. Siklus I 

Dalam PTK yang dilakukan pada siklus I dengan menggunakan media papan kata masih belum bisa 

dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai akhir yang didapatkan guru dan siswa ketika 

menggunakan media papan kata pada proses pembelajaran. Hasil nilai akhir aktivitas guru diperoleh 

78,26 yang termasuk kategori “baik”, sedangkan aktivitas siswa diperoleh 77,38 yang termasuk 

kategori “baik”. Dari hasil tersebut masih belum bisa dikatakan tuntas karena hasil nilai akhir yang 

diperoleh belum mencapai kriteria yang telah ditetapkan yakni minimal 90. 

 

Pada proses pembelajaran siklus I, guru belum bisa menggunakan media papan kata secara maksimal. 

Hal tersebut nampak saat guru menjelaskan cara kerja media papan kata siswa menjadi gaduh karena 

terus bertanya kepada guru sehingga suasana kelas menjadi tidak kondusif. Ketika guru 

menginstruksikan untuk berkelompok siswa masih ada yang ramai, begitupun saat siswa berpindah ke 

kelolompok lain. Intinya guru masih kesulitan mengkondisikan kelas dan akhirnya media tidak 

terpakai secara maksimal. 

 

Berdasarkan RPP yang telah dibuat, guru sudah mampu menerapkannya dengan baik meskipun masih 

terdapat beberapa langkah-langkah yang belum dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan waktu yang 

digunakan ketika proses pembelajaran belum di rancang dengan baik. 
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b. Siklus II 

Pada siklus II kegiatan pembelajaran yang dilakukan sudah mengalami peningkatan. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil nilai akhir yang diperoleh guru dan siswa pada proses pembelajaran. Pada aktivitas 

guru diperoleh nilai 95,65 sedangkan aktivitas siswa diperoleh nilai 96,42 dan keduanya tergolong 

kategori “sangat baik”. 

 

Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa penggunaan media papan kata dalam proses pembelajaran 

sudah berhasil dengan baik, karena hasil yang didapatkan sudah memenuhi kriteria yang telah 

ditentukan. 

 

Keberhasilan dalam proses pembelajaran tersebut dikarenakan adanya perbaikan yang dilakukan 

terhadap kekurangan yang terdapat pada siklus I. Guru lebih kreatif dan siap dalam membuat 

pertanyaan sehingga minat belajar siswa makintumbuh. Selain itu guru juga lebih tegas dalam 

memberikan instruksi kepada siswa dan juga suara yang diperlukan juga lebih keras darpada 

sebelumnya. 

 

Pada proses pembelajaran guru mampu menggunakan media papan kata dengan baik, hal ini terlihat 

ketika guru memberikan intruksi untuk meggunakan media dalam kegiatan percakapan dengan teman 

sekelompoknya dan siswa mampu melakukan kegiatan tersebut dengan baik. Selain itu guru sudah 

mampu menerapkan langkahlangkah yang terdapat pada RPP dengan baik karena waktu yang 

digunakan sudah direncanakan dengan baik, sehingga proses pembelajaran pada siklus II berjalan 

dengan efektif dan efisien. 

 

c. Perbandingan hasil observasi aktivitas guru dan siswa 

1) Perbandingan hasil observasi aktivitas guru 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas guru yang telah dilakukan pada siklus I dan siklus II dalam 

penggunaan media papan kata dapat 

Gambar 4.1 

Diagram Batang Perbandingan Hasil Observasi Aktivitas Guru 

pada Siklus I dan Siklus II 

 
 

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa aktivitas guru pada siklus I nilai akhir yang diperoleh 

sebesar 78,26, sedangkan siklus diperoleh sebesar 95,65. Peningkatan pada siklus ini mencapai 17,39. 
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2) Perbandingan hasil observasi aktivitas siswa 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa yang telah dilakukan pada siklus I dan siklus II dalam 

penggunaan media papan kata dapat disimpulkan melalui diagram berikut ini: 

 

Gambar 4.2 

Diagram Batang Perbandingan Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

pada Siklus I dan Siklus II 

 
 

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa aktivitas siswa pada siklus I nilai akhir yang diperoleh 

sebesar 77,3 8, sedangkan siklus II diperoleh sebesar 96,42. Peningkatan pada siklus ini mencapai 

17,4. Dari hasil wawancara dan melihat grafik di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sesudah 

penggunaan media papak kata membuat peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran bahasa Inggris, 

peserta didik awalnya pasif kini menjadi aktif, dan menjadi lebih kreatif, mampu berperan dalam 

proses pembelajaran, mereka mampu menangkap materi dengan cepat, lebih berani berbicara dengan 

bahasa Inggris, penguasaan vocabulary lebih kaya dan lebih bersemangat dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Hal ini juga dapat meningkatkan kualitas guru dalam mengelola pembelajaran. 

 

2. Peningkatan keterampilan speaking 

Dalam penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang telah dilakukan mulai dari pra siklus, siklus I sampai 

dengan siklus II mendapatkan hasil yang baik. Keterampilan speaking siswa mengalami peningkatan 

pada tiap siklusnya. Berikut ini akan diuraikan hasil belajar yang didapatkan siswa pada tiap 

siklusnya. 

 

Keterampilan speaking siswa pada siklus I prosentase pencapaian KKM yaitu 43,34%. Selanjutnya 

pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 94,59% dengan peningkatan sebesar 51,35%. Hasil 

yang didapat antara kondisi siklus I dan siklus II menunjukkan adanya perubahan yang signifikan, hal 

ini ditandai dengan peningkatan jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar. 

 

Hal ini juga dapat dilihat dari rata-rata nilai perolehan siswa pada hasil siklus I mencapai 74,8 dan 

meningkat menjadi 83,65 pada siklus II. Adapun grafik peningkatan keterampilan speaking siswa 

adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4.3 

Diagram Batang Perbandingan Prosentase KKM Siswa pada Siklus I dan Siklus II 

 
 

Gambar 4.4 

Diagram Batang Perbandingan Nilai Rata-rata Siswa pada Siklus I dan Siklus II 

 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan selama dua siklus dengan menggunakan media papan kata 

diperoleh data yang telah dianalisis sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut : Penggunaan media 

papan kata untuk meningkatkan keterampilan speaking materi conversation Kelas VII.A SMPN 22 

Pesawaran berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa proses pembelajaran mampu dilaksanakan 

dengan baik. Akan tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal pada siklus I, maka dilanjutkan ke 

siklus II. Pada siklus I nilai akhir observasi guru dalam sebesar 78,26 yang dikategorikan “baik”, hal 

ini belum mncapai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan yakni > 90. Selanjutnya pada siklus II 

mengalamai peningkatan menjadi 95,65 yang dikategorikan “sangat baik” karena sudah mencapai 

kriteria yang diinginkan. Sedangkan perolehan nilai akhir aktivitas siswa pada siklus I sebesar 77,38 

yang dikategorikan “baik”, hal ini menunjukkan bahwa aktivitas siswa belum mencapai kriteria 

keberhasilan yang telah ditetapkan yakni > 90. Selanjutnya pada siklus II meningkat sebesar 96,42 

yang dikategorikan “sangat baik” dan sudah mencapai kriteria yang diinginkan. Keterampilan 

speaking pada materi conversation di Kelas VII.A SMPN 22 Pesawaran mengalami peningkatan. Hal 

ini dapat dilihat dari pada siklus I nilai rata-rata yang didapatkan siswa adalah 74,8 dengan prosentase 

ketuntasan KKM 43,24% yang masih di bawah prosentase yang dikehendaki yakni 80%. Sedangkan 

nilai rata-rata siklus II diperoleh 83,65 dengan prosentase ketuntasan 94,59% yang dikategorikan 

“sangat baik”. 
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Saran 

Bagi guru dianjurkan agar lebih bervaraisi dalam menggunakan media pembelajaran, utamanya pada 

mata pelajaran bahasa Inggris karena bahasa Inggris akan lebih mudah diajarkan dan dipahami siswa 

apabila disampaikan dengan variatif. Dalam menggunakan berbagai model, media, strategi, 

pendekatan atau metode pada proses pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik siswa. Jika 

model, media, metode ataupun strategi yang digunakan tidak sesuai dengan karakteristik siswa maka 

dapat memengaruhi hasil belajar yang didapatkan siswa. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

A.S, Ibrahim. 2001. Pengantar Sosiolinguistik : Sajian Bunga Rampai. (Malang : Universitas Negeri 

Malang). 

Arikunto, Suharsimi. 2007. Penelitian Tindakan Kelas. (Jakarta : Bumi Aksara). 

Arsyad, Azhar. 2011. Media Pembelajaran. (Jakarta : Rajawali Press). 

Daryanto. 2011. Media Pembelajaran (Peranannya Sangat Pentig dalam Mencapai Tujuan Belajar). 

(Yogyakarta : Gavamedia). 

Dhieni, Nurbiana. 2008. Metode Pengembangan Bahasa. (Jakarta : Universitas Terbuka). 

F.X, Soedarsono. Aplikasi Penelitian Tindakan Kelas. Departemen Pendidikan Nasional. 

Indriana, Dina. 2011. Ragam Alat Bantu Media Pengajaran. (Yogyakarta : DIVA Press). 

Isjoni. 2010. Keterampilan Berbicara dan Konsep Dasar Berbicara. (Bandung : PT. Alfabeta). 

Kurnianto, Rido dan Abd. Kadir. 2009. Penelitian Tindakan Kelas. (Surabaya : Aprinta). 

Purwati, Eni. 2009. Penelitian Tindakan Kelas Paket 5. (Surabaya : LAPIS PGMI). 

S, Utari dan Nababan. 1993. Metodologi Pengajaran Bahasa. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama). 

Sudjana. 1988. Evaluasi Hasil Belajar. (Bandung : Pustaka Metiana). 

Tarigan dan Djago. 1998. Pendidikan Bahasa dan Sastra di Kelas Rendah. (Jakarta : Depdikbud). 

Tarigan, Guntur. 1983. Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. (Bandung : Angkasa). 

Wahidmurni. 2008. Penelitian Tindakan Kelas. (Malang : UM Press). 

Zuriah, Nurul. 2006. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan. (Jakarta : PT. Bumi Aksara). 

 

* 

Surpiyanto, S.Pd.,M.M 

SMPN 22 Pesawaran Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran 

 

 

********* 

 

 

 

 



  ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7   │   No.3   MARET 2022  │  ISSN : 2527-4988  │    

 

Acuan Penulisan 

___________________________________________________________ 

1. Naskah belum pernah dimuat/diterbitkan di jurnal lain. 

2. Naskah diformat dalam bentuk spasi 2 (Double) kertas A4 (20 mm X 297 mm) dengan 

betas tepi (margin) 2 cm untuk setiap tepi. Naskah ditulis dengan rata kiri-

kanan (justified). Naskah diketik menggunakan jenis huruf Times New Roman 

(font size: 12), berjumlah 10 sampai dengan 15 halaman. 

3. 1 Judul, abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia dengan maksimal 150 kata yang secara singkat memberikan gambaran 

aspek penting dan simpulan /hasil pokok dari naskah tersebut. Kata kunci 

minimal 5 kata dan maksimum 9 kata. 

4. Naskah dikirim ke alamat redaksi dalam ketikan disertai soft copynya dalam 

CD/DVD atau dikirim melalui email (rumahguruuu@yahoo.co.id atau 

rumahguruuuu@Icloud.com). Pada halaman pertama, harap dicantumkan nama 

penulis, lembaga dan alamat lembaga penulis, dan alamat email penulis. 

5. Naskah yang diterima akan melalui proses peninjauan (review) oleh Tim Reviewer 

Ahli sebidang dan naskah juga akan melalui proses revisi bila diperlukan. 

Redaksi berwenang mengambil keputusan menerima, menolak maupun menyarankan 

pada penulis untuk memperbaiki naskah. 

6. Naskah yang dapat dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang kebijakan, 

penelitian, pemikiran, kajian, analisis dan atau reviu teori/ konsep/ 

metodologi, dan informasi lain yang secara substansi berkaitan dengan 

Pendidikan dalam berbagai jenjang dan jenis Pendidikan. 

7. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, dan 

isi. isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentase jumlah 

halaman sebagai berikut. 

a) Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan 

penelitian (10%). 

b) Kajian literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu 

yang relevan (15%). 

c) Metode yang berisi rancangan/ model, sampel dan data, tempat dan waktu, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%), 

d) Hasil dan pembahasan (50%). 

e) Kesimpulan dan saran (15%). 

f) Pustaka acuan  

(sistematika/struktur ini hanya sebagai pedoman umum. Penulis dapat 

mengembangkannya sendiri asalkan sepadan dengan pedoman ini). 

8. Tabel dan Gambar diberi nomor urut sesuai urutan pemunculannya. Tabel dan 

Gambar harus jelas terbaca dan dapat dicetak dengan baik. Untuk Tabel maupun 

Gambar gratis dari Microsoft Excel, mohon menyertakan file tersebut dalam Excel 

untuk mempermudah proses editing. Mohon diperhatikan, bahwa naskah akan dicetak 

dalam format warna hitam putih (grayscale) sehingga untuk gambar grafik mohon 

diberikan gambar yang asli atau dalam format jpeg (high resolution) sehingga 

dapat dicetak dengan jelas. 

mailto:rumahguruuu@yahoo.co.id
mailto:rumahguru@Icloud.com


  ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7   │   No.3   MARET 2022  │  ISSN : 2527-4988  │    

 

9.  Sekitar 80% atau lebih Pustaka yang diacu hendaknya bersumber dari hasil-hasil 

penelitian, gagasan, teori/konsep yang telah diterbitkan di jurnal (komposisi 

sumber acuan dari hasil penelitian lebih banyak daripada sumber yang diacu dari 

buku teks). Hasil penelitian paling lama 10 tahun terakhir, kecuali Pustaka 

Acuan yang klasik (tua) yang memang dimanfaatkan sebagai bahan kajian 

historic. 

10. Penulisan pustaka acuan merujuk pada sistem Harvard. Sistem Harvard menggunakan 

name penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama 

penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun 

yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf a, b, atau c dan seterusnya 

tepat di belakang tahun publikasi (balk penulisan dalam pustaka acuan maupun 

sitasi dalam naskah tulisan). 

Contoh: 

Miarso, Yusufhadi. 2004. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta: Prenada 

  Media. 

Norton, Priscilla dan Apargue, Debra. 2001. Technology for Teaching. Boston, 

  USA: Allyn and Bacon. 

11. Penulisan Pustaka acuan yang bersumber dari Internet, agar ditulis secara 

beurutan sebagai berikut; penulis, judul, alamat web, dan tanggal unduh 

(download). 

12. Tulisan sepenuhnya tanggung jawab penulis. 

 


	DAFTAR PUSTAKA
	ABSTRACT
	The purpose of this study was to improve the chemistry learning outcomes of class XI students through a learning model with an IBL approach. The specific purpose, specifically the purpose of this research is that students are able to achieve the learn...
	Key Word: Learning Outcomes, IBL (Inquiry-Based Learning)
	ABSTRAK
	Latar Belakang Masalah
	Identifikasi Masalah
	Rumusan Masalah
	Cara Pemecahan Masalah
	Tujuan Penelitian
	Kajian Pustaka
	Tinjauan Tentang Belajar dan Hasil Belajar
	Pengertian Belajar
	Prinsip-Prinsip Belajar
	Hasil Belajar
	Tinjauan Tentang Model Pembelajaran dengan Pendekatan IBL
	Kelebihan dan Kelemahan Pendekatan IBL
	Peran Guru dalam Pembelajaran dengan Pendekatan IBL
	Tinjauan tentang Sistem Koloid
	Metode Penelitian
	Lokasi Penelitian
	Subjek Penelitian
	Fokus penelitian
	Indikator kerja
	Saran
	DAFTAR PUSTAKA (1)
	SMA Negeri 1 Kakas Provinsi Sulawesi Utara
	Latar Belakang Masalah (1)
	Faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam proses belajar mengajar adalah nyaman belajar dan kegiatan belajar yang menyenangkan. Situasi kondusif dalam belajar tentu saja dipengaruhi oleh  faktor guru yang mampu mengelola pembelaja...
	Kajian Pustaka (1)
	Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA ) diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai alam sekitar. IPA berkaitan dengan cara mencari tahu tentang fenomena ala...
	Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari–hari. Proses pembelajaran menekankan pada pemberian p...
	Dari buku IPA SMP yang digunakan, dikatakan bahwa IPA merupakan salah satu cabang yang mendasari perkembangan teknologi maju dan konsep hidup harmonis dengan alam perkembangan pesat dibidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dipicu oleh te...
	Mata pelajaran IPA dimaksudkan pertama sebagai wahana untuk menumbuhkan kemampuan berpikir yang berguna untuk memecahkan masalah didalam kehidupan kita sehari hari. Kedua, mata pelajaran IPA perlu diajarkan untuk tujuan yang lebih khusus yaitu membeka...
	Mata pelajaran IPA bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut Membentuk sikap positif terhadap IPA dengan menyadari keteraturan dan keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Membentuk sikap ilmiah yaitu juju...
	Metodologi Penelitian
	Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dikelas  IX 1 SMP N 1 Bukit Kemuning  Penelitian tindakan kelas ini dilakukan 3 bulan dimulai dari bulan juli sampai bulan september 2019/2020. Observer dalam PTK ini adalah teman sejawat di SMP N 1 Bukit Kemuni...
	Hasil Penelitian dan Pembahasan
	Pembahasan penelitian dilihat pada data, terlihat perkembangan penelitian selalu meningkat, hal ini berdasrkan data penelitian pada tabel- tabel penilaian sebagai berikut:
	Dari pertemuan 1 ini diperoleh data sebagai berikut: Hasil pengamatan proses belajar individu peserta didik pada pertemuan ke 1, siklus 1 yang mendapatkan nilai sangat baik sebesar 22,1%, nilai baik 30,7%, dan yang mendaptkan nilai cukup 47,2% Pengama...
	Berdasarkan hasil tes, peserta didik yang tuntas sebanyak 10 anak dan yang tidak tuntas 22 anak. Dari pertemuan 2 ini diperoleh data sebagai berikut: hasil pengamatan proses belajar individu peserta didik pada pertemuan ke 2, siklus 1 yang mendapatkan...
	Berdasarkan hasil tes, peserta didik yang tuntas sebanyak 20 anak dan yang tidak tuntas 12 anak. Dari pertemuan 4 ini diperoleh data sebagai berikut: Hasil pengamatan proses belajar individu peserta didik pada pertemuan ke 4, siklus 11 yang mendapatka...
	Berdasarkan hasil tes, peserta didik yang tuntas sebanyak 22 anak dan yang tidak tuntas 10 anak. Dari pertemuan 5  ini diperoleh data sebagai berikut: Hasil pengamatan proses belajar individu peserta didik pada pertemuan ke 5, siklus 11 yang mendapatk...
	Berdasarkan hasil tes, peserta didik yang tuntas sebanyak 26 anak dan yang tidak tuntas 6 anak. Pembahasan hasil penelitian dari setiap pertemuan terlihat mengalami peningkatan , dan diakhir pertemuan ke 6 terjadi peningkatan secara keseluruhan, jadi ...
	Kesimpulan
	Saran (1)
	Dari hasil yang diperoleh dari penelitian tindakan kelas dengan model pembelajaran Problem Base  Learning, peneliti memberikan saran-saran: Model pembelajaran Problem Base Learning dapat digunakan guru untuk mengatasi masalah pembelajaran PTK sebaikny...
	DAFTAR PUSTAKA (2)
	Arikunto, Suharsimi, 2010, Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta: Rhineka Cipta
	Rinderiyana, 2014, Model dan Metode Pembelajaran, Lampung: Rumah Guru
	Roestiyah N.K,2012, Problem Base Learning, Jakarta:Publishing
	Supardi, Suhardjono,2011, Strategi Menyusun Penelitian Tindakan Kelas, Yogyakarta,: Andi Ofset.
	Permenpan dan RB no.16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
	Permen no.35 Tahun 2010 Tentang Juknis Juklak Kenaikan Pangkat guru.
	Lain-lain:
	Buku Paket IPA (Buku Guru dan Siswa) kurikulum 2013 tahun 2015
	Anonim, http://kemendikbud.go.id//artikel, Pentingnya PTK bagi Guru, diunduh tanggal 5 april 2019/2020, pukul 20.00 Wib
	*
	***********
	Kata Kunci: Keterampilan Menulis Paragraf Narasi, Pembelajaran Kooperatif, Teks Wawancara, Explicit Instructions Teknik Kronologis Peristiwa.
	Identifikasi Masalah (1)
	Pembatasan Masalah
	Rumusan Masalah (1)
	Tujuan Penelitian (1)
	Kerangka Berpikir
	Metodologi Penelitian (1)
	Subjek Penelitian (1)
	Instrumen Penelitian
	Peningkatan Proses Pembelajaran Menulis Paragraf Narasi dari Teks Wawancara dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Explicit Instruction Teknik Kronologis Peristiwa
	Peningkatan Hasil Tes Keterampilan Menulis Paragraf Narasi dari Teks Wawancara dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Explicit Instruction Teknik Kronologis Peristiwa
	Tabel. Perbandingan Hasil Tes Keterampilan Menulis Paragraf Narasi dari Teks Wawancara dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Explicit Instructions Teknik Kronologis Peristiwa
	Perubahan Perilaku Siswa
	Jurnal
	Jurnal siswa
	Jurnal Guru
	Wawancara
	Saran (2)
	DAFTAR PUSTAKA (3)
	Rumusan Masalah
	Tujuan Penelitian
	Kerangka Berpikir
	Hipotesis Tindakan
	Metodologi Penelitian
	Metode Pengumpulan Data
	Metode Tes
	Metode Observasi
	Metode Dokumentasi

	Instrumen Penelitian


	Simpulan dan Saran
	DAFTAR PUSTAKA

	Kata Kunci: Kompetensi Guru Dalam Pembelajaran  Pada Masa Pandemi  Covid-19.
	Kompetensi pedagogik guru dalam melaksankan pembelajaran pada saat masa pandemi Covid-19 di SDN 2 Way Halim Permai
	Faktor Penghambat Proses Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19

