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ABSTRACT 

The objectives of the research in this case are 1) To find out the application of the Demonstration Method to 

improve science learning outcomes in fifth grade students of Ditotrunan State Elementary School 01 Lumajang 

District for the 2018/2019 academic year. 2) To find out the increase in science learning outcomes in fifth grade 

students of the Ditotrunan 01 State Elementary School, Lumajang District with the Demonstration Method for 

the 2018/2019 school year. This research uses classroom action research. The data collection techniques used 

tests, observations, documentation, field notes, and interviews. The test was used to obtain data on the science 

learning outcomes of fifth grade students of Ditotrunan State Elementary School 01 for the 2018/2019 academic 

year. Meanwhile, observations, field notes, interviews, and documentation were used to explore data about 

science learning and student responses to classroom learning. Based on the results of classroom action 

research, it was found that the data on the results of the pre-cycle learning test was 25%, in the first cycle it was 

52%, the second cycle was 71% and in the third cycle it was 92%. These results show that the application of the 

Demonstration method can improve science learning outcomes in fifth grade students of the Ditotrunan State 

Elementary School 01 Even Semester of the 2018/2019 academic year. 

Key Word: Science Learning Competence; Demonstration Method 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian dalam hal ini adalah 1) Untuk mengetahui penerapan Metode Demonstrasi untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Ditotrunan 01 Kecamatan Lumajang 

tahun pelajaran 2018/2019. 2) Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPA pada siswa kelas V Sekolah 

Dasar Negeri Ditotrunan 01 Kecamatan Lumajang dengan Metode Demonstrasi tahun pelajaran 2018/2019. 

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis tindakan kelas. Adapun tekhnik pengumpulan data menggunakan 

tes, observasi, dokumentasi, catatan lapangan, dan wawancara. Tes digunakan untuk memperoleh data tentang 

hasil belajar IPA siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Ditotrunan 01 Tahun Pelajaran 2018/2019. Sedangkan 

observasi, catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk menggali data tentang pembelajaran 

IPA dan respon siswa terhadap pembelajaran di kelas. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas didapatkan 

data pada hasil tes belajar sebelum prasiklus sebesar 25%, pada siklus I sebesar 52%, siklus II 71% dan pada 

siklus III sebesar 92%. Hasil ini menunjukkan penerapan metode Demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar 

IPA pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Ditotrunan 01  Semester Genap tahun pelajaran 2018/2019. 

Kata Kunci : Kompetensi Belajar IPA; Metode Demonstrasi 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan kebutuhan primer bagi suatu negara untuk mengembangkan sumber daya 

manusianya, sehingga menjadi negara yang mampu bersaing di zaman globalisasi ini. Menyikapi hal 

ini, pemerintah telah banyak melakukan perubahan kurikulum, yang mana telah disesuaikan dengan 

tujuan dari pendidikan nasional itu sendiri, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Soeparto dan Chamsiyatin, 2006:23). 

 

IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari Sekolah Dasar. Tujuan mempelajari 

IPA akan dapat memahami diri sendiri dan alam sekitar. IPA juga merupakan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis untuk menguasai pengetahuan, fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-

prinsip, proses penemuan, dan memiliki sifat ilmiah. Pembelajaran IPA menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung dan untuk mengembangkan kompetensi agar siswa mampu menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat 

sehingga dapat membantu siswa untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang alam 

sekitar. Dengan demikian pengetahuan IPA menjadi suatu keharusan untuk dipelajari bagi siswa 

terutama siswa Sekolah Dasar. 

 

Bentuk program pendidikan IPA kini menempatkan peserta didik sebagai pembangun pengetahuan 

dari pengalaman mereka sendiri, baik melalui pengalaman mengerjakan sesuatu maupun berfikir. 

Hands on dan minds on harus menjadi pengalaman yang diperoleh peserta didik secara menyatu, 

tidak terpisah-pisah atau sendiri-sendiri. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti diperoleh informasi bahwa pembelajaran IPA di kelas V 

Sekolah Dasar Negeri Ditotrunan 01 masih dititikberatkan pada penguasaan konsep saja. Proses 

pembelajaran masih banyak dilakukan di dalam kelas dengan menggunakan metode ceramah. Pada 

penerapan metode ceramah, pelaksanaannya menekankan pada pemberian informasi oleh guru 

kepada siswa, sedangkan siswa hanya mendengarkan penjelasan atau informasi yang disampaikan 

oleh guru. Pelaksanaan metode ceramah pada pembelajaran IPA menyebabkan guru banyak 

kehilangan kesempatan untuk memperhatikan kebutuhan dan minat siswa dalam proses pembelajaran. 

Kontak siswa dengan objek dan persoalan IPA menjadi terbatas bahkan tidak terjadi sama sekali. Hal 

ini disebabkan karena guru tidak menerapkan model pembelajaran yang membiasakan siswa belajar 

dengan menggunakan proses ilmiah dan kontak langsung dengan objek dan persoalan IPA. Padahal 

untuk memperoleh konsep tentang alam sekitar, dalam IPA diperlukan serangkaian proses IPA, tidak 

cukup hanya dengan mendengarkan penjelasan dari guru. Hal ini sesuai dengan sifat IPA sebagai 

ilmu yang berkembang dari hasil penginderaan terhadap gejala alam. 

 

Pembelajaran IPA menekankan kontak antara siswa dengan objek dan persoalan IPA. Terbatasnya 

kontak siswa dengan objek dan persoalan IPA ini merupakan suatu masalah yang harus segera 

dipecahkan. Alternatif yang dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk 

berhadapan dengan objek dan persoalan IPA secara langsung. Dengan demikian, siswa dapat 

diarahkan untuk menstrukturisasi (menyusun/membangun) pengetahuannya dengan melakukan 

proses ilmiah. Hal ini tentu akan memudahkan siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam tentang alam sekitar, juga lebih mengaktifkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dalam 

proses pembelajaran yang dilakukan guru, siswa kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran IPA. 

Hal ini disebabkan penerapan metode yang tidak tepat. 
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Salah satu alternatif metode pembelajaran yang sesuai yang telah disebutkan di atas adalah metode 

pembelajaran Demonstrasi. Pada penelitian ini, metode Demonstrasi diterapkan dalam bentuk 

penelitian tindakan kelas. Ada beberapa pertimbangan mengapa menggunakan metode demonstrasi, 

antara lain pembelajaran dengan metode demonstrasi adalah pembelajaran yang memadukan antara 

guru sentris dengan siswa sentris. Dalam pembelajaran dengan menerapkan metode demonstrasi, guru 

dan siswa sama-sama aktif melakukan kegiatan pembelajaran. 

 

Metode Demonstrasi persepsi seseorang tentang suatu peristiwa merupakan suatu proses konstruktif. 

Dalam proses ini siswa menyusun suatu hipotesis dengan menghubungkan data inderanya pada 

gambar yang telah disusun tentang dengan materi organ tubuh manusia. Metode demonstrasi adalah 

cara belajar dengan cara memperagakan atau mempertunjukkan sesuatu di hadapan murid, yang 

dilakukan di dalam maupun di   luar kelas (Aminuddin Rasyad, 2002:8). Menggunakan metode 

demonstrasi, guru telah memfungsikan seluruh  alat indera murid, karena proses belajar-mengajar dan 

pembelajaran yang efektif adalah bila guru mampu memfungsikan seluruh panca indera murid. 

 

Mencermati adanya beberapa kelebihan dari pembelajaran demonstrasi untuk pembelajaran IPA, 

maka perlu dilakukan penelitian tindakan kelas untuk mengetahui sejauh mana metode pembelajaran 

tersebut dapat menigkatkan prestasi belajar IPA. 

 

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

belajar siswa setelah diterapkannya metode Demonstrasi dan untuk mengetahui pengaruh setelah 

diterapkan metode pembelajaran Demonstrasi. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas yang mengkaji penerapan metode demonstrasi untuk meningkatkan prestasi 

belajar IPA materi organ tubuh manusia di kelas V Sekolah Dasar Negeri Ditotrunan 01 Kabupaten 

Lumajang dengan alamat di Jl. Alun-Alun Selatan No.14, Ditotrunan, Kec. Lumajang, Kabupaten 

Lumajang. Penelitian ini dilaksanakan pada semester 2 tahun pelajaran 2018/2019 dengan 

pelaksanaan sebagai berikut : Senin, 11 Maret 2019 dilaksanakan siklus I. Senin, 25 Maret 2019 

dilaksanakan siklus II.  Senin, 15 April 2019 dilaksanakan siklus III 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar IPA pada siswa kelas V Sekolah Dasar 

Negeri Ditotrunan 01 Kabupaten Lumajang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

tindakan kelas (classroom action research). Menurut Kasihani Kasbolah (1999: 15) penelitian 

tindakan kelas adalah penelitian tindakan dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan dalam 

kawasan kelas dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Suharsimi 

Arikunto, dkk (2006:3), penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan 

belajar berupa tindakan, sengaja dimunculkan dan terjadi di kelas secara bersama. 

 

Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan desain dengan model siklus Kemmis dan Taggart 

yang setiap siklus terdiri dari empat kegiatan yaitu menyusun rencana, tindakan dan mengamati, dan 

refleksi (Parjono, 2007: 22). Tahap-tahap tersebut dapat dilanjutkan ke siklus berikutnya secara ulang 

sampai masalah yang dihadapi dianggap telah teratasi. Namun dalam penelitian ini peneliti 

merencanakan untuk melaksanakan tiga siklus untuk mengatasi masalah prestasi belajar organ tubuh 

manusia pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Ditotrunan 01 Kecamatan Lumajang Kabupaten 

Lumajang Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

Kriteria keberhasilan merupakan rumusan kinerja yang akan dijadikan acuan atau tolak ukur dalam 
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menentukan keberhasilan atau keefektifan penelitian. Yang menjadikan indikator kinerja dalam 

penelitian ini adalah meningkatnya prestasi belajar organ tubuh manusia dengan metode Demonstrasi 

pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Ditotrunan 01 Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang 

Tahun Pelajaran 2018/2019.  

 

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila prestasi belajar organ tubuh manusia dengan metode 

Demonstrasi meningkat dilihat dari nilai rerata kelas lebih dari atau sama dengan KKM yaitu 70, dan 

80% jumlah siswa, siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Ditotrunan 01 Kecamatan Lumajang 

Kabupaten Lumajang Tahun Pelajaran 2018/2019 yang mengikuti kegiatan belajar mengajar telah 

mencapai ketuntasan minimal (KKM).   

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Sebelum menggunakan metode Demonstrasi, penyampaian materi menggunakan metode ceramah. 

Dari hasil pengamatan didapatkan nilai sebagai pembanding sebelum dan setelah penerapaan metode 

Demonstrasi sebagai pemecah masalah. Nilai dari penelitian ini sebagai indicator tingkat pencapaian 

penggunaan metode Demonstrasi untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA siswa kelas V 

Sekolah Dasar Negeri Ditotrunan 01. 

 

Dari data awal yang ditampilkan di atas dapat disimpulkan bahwa siswa yang telah tuntas dalam 

KKM mata pelajaran IPA sebanyak 3 siswa atau 25%, dan siswa yang belum tuntas sebanyak 16 

siswa atau 75% dari jumlah siswa kelas V di Sekolah Dasar Negeri Ditotrunan 01 Nilai rata-rata 

kelasnya adalah 25%. 

 

Refleksi dilakukan berdasrkan pada hasil pengamatan perbandingan atau peningkatan hasil post test 

disbanding nilai pre test. Hasilnya sebagai berikut: Hasil post test belum sesuai dengan yang 

diharapkan, karena siswa masih bingung dengan materi dalam pembelajaran. Siswa jenuh dengan 

suasana yang monoton. Siswa belum maksimal dalam memahami materi yang disampaikan. 

 

Siklus I 

Pada siklus I ini dicari data menggunakan test dan lembar observasi. Dari instrument tersebut dapat 

diperoleh data dari nilai siswa dalam pembelajaran. 

 

Data hasil pengamatan 

Dari instrument soal test diperoleh nilai sebagai berikut : 

TABEL 

NILAI HASIL BELAJAR IPA SISWA KELAS V SDN DITOTRUNAN PENERAPAN 

METODE DEMONSTRASI PADA SIKLUS I 

No

. 

Nama Siswa Nilai Tuntas 

1. Dela Yulia Nirmala Sari 70 Tuntas 

2. Siti Zulaiha 70 Tuntas 

3. Rini 50 Tidak tuntas 

4. Luluk Rahmawati 50 Tidak tuntas 

5. Nur Widyawati 70 Tuntas 

6. Laila Sagita Dewi 50 Tidak tuntas 

7. Sri Lestari 60 Tidak tuntas 

8. Dea Sifa Safitri 80 Tuntas 
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9. Noviana Rahmawati 90 Tuntas 

10. Tyas Ningrum Rizki Banowati 50 Tidak tuntas 

11. Qowi Eka Ramdani 70 Tuntas 

12. Aji Wibowo 80 Tuntas 

13. Nurul Huda 60 Tidak tuntas 

14. Abdul Falah 70 Tuntas 

15. Ahmad Rizqi 90 Tuntas 

16. Bagas Luhur Pambudi 60 Tidak tuntas 

17. Mafaiz Sabila 80 Tuntas 

18. Andi Prasetyo 60 Tidak tuntas 

19. Fahmi Tri Aditya 70 Tuntas 

Jumlah 1100  

Rata-rata 52,63%  

 

Dari data yang ditampilkan di atas dapat disimpulkan bahwa siswa yang telah tuntas dalam KKM 

mata pelajaran IPA sebanyak 11 siswa atau 52,63%, dan siswa yang belum tuntas sebanyak 8 siswa 

atau 48,37%. Rata-rata kelas pada siklus I ini adalah 52,63% atau naik 25% dari nilai rata-rata 

sebelum menggunakan metode Demonstrasi pada pembelajaran. 

 

Penggunaan metode Demonstrasi pada siklus I ini masih kurang menarik bagi siswa. Hal itu 

dikarenakan kurang fokusnya siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Berdasarkan hasil 

pengamatan, peneliti dapat menemukan kelemahan- kelemahan yaitu sebagai berikut  Pelaksanaan 

post test belum sesuai dengan yang diharapkan, karena siswa belum sepenuhnya fokus pada 

pembelajaran. Siswa belum bisa mengikuti penjelasan guru dengan metode Demonstrasi. 

Kemampuan siswa memahami materi belum maksimal, sehingga guru harus mengulang-ulang materi. 

 

Siklus II 

Data hasil pengamatan 

Dari instrument soal test diperoleh nilai sebagai berikut : 

TABEL 

NILAI HASIL BELAJAR IPA SISWA KELAS V SDN DITOTRUNAN PENERAPAN 

METODE DEMONSTRASI PADA SIKLUS II 

No

. 

Nama Siswa Nilai Tuntas 

1. Dela Yulia Nirmala Sari 80 Tuntas 

2. Siti Zulaiha 80 Tuntas 

3. Rini 60 Tidak tuntas 

4. Luluk Rahmawati 60 Tidak tuntas 

5. Nur Widyawati 80 Tuntas 

6. Laila Sagita Dewi 60 Tidak tuntas 

7. Sri Lestari 70 Tuntas 

8. Dea Sifa Safitri 90 Tuntas 

9. Noviana Rahmawati 100 Tuntas 

10. Tyas Ningrum Rizki Banowati 60 Tidak tuntas 

11. Qowi Eka Ramdani 80 Tuntas 

12. Aji Wibowo 90 Tuntas 
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13. Nurul Huda 70 Tuntas 

14. Abdul Falah 80 Tuntas 

15. Ahmad Rizqi 100 Tuntas 

16. Bagas Luhur Pambudi 70 Tuntas 

17. Mafaiz Sabila 90 Tuntas 

18. Andi Prasetyo 70 Tuntas 

19. Fahmi Tri Aditya 80 Tuntas 

Jumlah 1480  

Rata-rata 71,05%  

 

Dari data nilai siswa diatas dapat disimpulkan bahwa nilai yang diperoleh setiap siswa lebih bagus 

daripada siklus I. Tidak ada satu siswapun yang memperoleh nilai dibawah 50, dan hanya ada 4 siswa 

atau 29,95% saja yang belum memenuhi kriteria ketuntasan. Dan nilai rata-rata kelasnya naik menjadi 

71,05. Pada siklus ini siswa yang mengikuti pembelajaran meningkat. Hal ini dikarenakan bukan 

hanya dari faktor media yang digunakan, tetapi motivasi setiap siswa juga mempengaruhi. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada siklus II ini, ditemukan adanya peningkatan pemahaman 

siswa dalam penbelajaran dengan menggunakan metode Demonstrasi, yaitu sebagai berikut : Hasil 

dari post test yang kedua lebih baik dari hasil post test yang pertama. Adanya peningkatan 

pemahaman siswa dalam pembelajaran menggunakan metode Demonstrasi. 

 

Siklus III  

Data hasil pengamatan 

Nilai yang didapatkan siswa pada siklus III ini sebagai berikut : 

 

TABEL 

NILAI HASIL BELAJAR IPA SISWA KELAS V SDN DITOTRUNAN PENERAPAN 

METODE DEMONSTRASI PADA SIKLUS III 

No

. 

Nama Siswa Nilai Tuntas 

1. Dela Yulia Nirmala Sari 90 Tuntas 

2. Siti Zulaiha 80 Tuntas 

3. Rini 80 Tuntas 

4. Luluk Rahmawati 80 Tuntas 

5. Nur Widyawati 80 Tuntas 

6. Laila Sagita Dewi 70 Tuntas 

7. Sri Lestari 80 Tuntas 

8. Dea Sifa Safitri 90 Tuntas 

9. Noviana Rahmawati 100 Tuntas 

10. Tyas Ningrum Rizki Banowati 70 Tuntas 

11. Qowi Eka Ramdani 80 Tuntas 

12. Aji Wibowo 90 Tuntas 

13. Nurul Huda 80 Tuntas 

14. Abdul Falah 80 Tuntas 

15. Ahmad Rizqi 100 Tuntas 

16. Bagas Luhur Pambudi 70 Tuntas 
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17. Mafaiz Sabila 90 Tuntas 

18. Andi Prasetyo 70 Tuntas 

19. Fahmi Tri Aditya 80 Tuntas 

Jumlah 1890  

Rata-rata 92,85%  

 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa nilai yang diperoleh siswa lebih meningkat lagi dari siklus 

II. Nilai rata-rata kelas menjadi 92,57. Hasil siklus III ini mengalami peningkatan 21,30 dari siklus II. 

Dan pada siklus ini siswa yang mendapatkan nilai antara 70-100 juga mengalami peningkatan. 

 

Nilai yang diperoleh siswa pada siklus III ini lebih baik dibandingkan dengan siklus II. Tetapi pada 

siklus III ini masih ada 4 siswa yang mendapatkan nilai 70. Hal itu dikarenakan siswa tersebut 

memang perlu pembelajaran yang lebih tentang IPA. Refleksi pada siklus III yaitu diperolehnya suatu 

gambaran bahwa metode Demonstrasi pada pembelajaran IPA semua siswa dapat mengikuti 

pembelajaran dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik juga. Sehingga pada siklus III ini sudah 

sesuai dengan kriteria penilaian dan tuntas, sehingga tidak dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

 

Pembahasan    

Pada pelaksanaannya penelitian ini dilakukan dalam tiga siklus mulai dari tanggal 11 Maret 2019 

sampai tanggal 15 April 2019. Dari ketiga siklus yang telah dilaksanakan terlihat adanya peningkatan 

hasil belajar siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Ditotrunan 01 Kecamatan Lumajang Kabupaten 

Lumajang dengan penerapan metode Demonstrasi. Hal tersebut diperkuat juga dengan peningkatan 

aktivitas belajar siswa dari siklus ke siklus, begitupun dengan aktivitas guru. Tes hasil belajar berupa 

post tes yang dilaksanakan setiap akhir siklus terdiri dari essai 5 soal. 

 

Pada siklus I telah terjadi perubahan dalam proses pembelajaran jika dibandingkan dengan pra siklus, 

namun hasil belajar belum meningkat secara signifikan dalam artian belum memenuhi kriteria 

ketuntasan belajar yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah 

perencanan yang dilakukan peneliti belum optimal, masih adanya penyesuaian guru dan siswa, guru 

belum optimal dalam melaksanakan metode Demonstrasi, siswa belum terbiasa bekerjasama dalam 

kelompok, siswa belum fokus dalam proses pembelajaran, masih ada siswa yang asyik dengan 

aktivitasnya sendiri seperti bercanda, mengobrol bahkan ada yang mengantuk serta siswa kurang 

termotivasi karena masih terbiasa dengan pembelajaran konvensional dimana guru mempunyai peran 

utama dalam pembelajaran serta kurangnya ketegasan guru dalam menghadapi siswa yang sering 

membuat gaduh. 

 

Dengan adanya evaluasi pada siklus I kemudian diperbaiki pada siklus II dan dilanjutkan pada siklus 

III ternyata ada peningkatan hasil belajar siswa yang terlihat pada hasil tes akhir siklus I, siklus II dan 

siklus III yang rata-rata nilainya meningkat dari 52% menjadi 71% dan meningkat siklus III sebesar 

92%. Sementara siswa yang memenuhi ketuntasan belajar meningkat dari 3 siswa (25%) menjadi 11 

siswa (59,57%) dan meningkat lagi menjadi 19 siswa (100%),  ini berarti telah melebihi ketuntasan 

belajar klasikal yang ingin dicapai sebesar 70%, maka penelitian dianggap berhasil. Adapun 

rekapitulasi hasil tes belajar siswa baik sebelum siklus maupun sesudah adalah tampak pada gambar 

sebagai berikut: 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan dengan judul “Penggunaan Metode 

Demonstrasi Meningkatkan Kompetensi Belajar IPA Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 

Ditotrunan 01 Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun Pelajaran 2018/2019 dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA materi organ tubuh manusia pada siswa. Bukti 

peningkatan tersebut adalah pada pra siklus siswa yang tuntas dalam KKM 70 sebanyak 3 siswa atau 

25,78%. Pada siklus I dicapai presentase ketuntasan dari 19 siswa yang mendapat nilai di atas KKM 

70 sebelum tindakan menjadi 11 siswa atau 52% meningkat 25,79% dari pra siklus. Pada siklus II 

dicapai persentase ketuntasan belajar dari 19 siswa yang mendapat nilai di atas KKM 70 pada siklus I 

menjadi 15 siswa atau 71,4% ada kenaikan lagi sebesar 20,83% dari siklus I. Pada siklus III dicapai 

persentase ketuntasan belajar dari 19 siswa yang mendapat nilai di atas KKM 70 pada siklus III 

menjadi 19 siswa atau 92,45% meningkat 21,05% dari siklus II. 

 

Saran   

Bertitik tolak dari simpulan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diajukan peneliti, agar peneliti 

selanjutnya dapat lebih baik antara lain: Bagi guru, diharapkan dapat lebih variatif dalam menerapkan 

metode pembelajaran, sehingga siswa tidak merasa bosan dan jenuh dalam mengikuti pembelajaran. 

Metode demonstrasi dapat juga digunakan oleh guru untuk pembelajaran mata pelajaran lain selain 

mata pelajaran IPA. Bagi siswa, diharapkan lebih terbiasa dengan metode atau strategi- strategi 

pembelajaran yang lainnya dan hendaknya lebih tekun dalam belajar, sehingga akan meningkatkan 

hasil belajar siswa. Bagi peneliti, jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penelitian ini bagi 

peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan lebih lanjut metode demonstrasi agar bisa 

memperbaikinya dimasa depan dan diharapkan dapat mengembangkan model atau metode yang 

bervariasi dalam pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa. Bagi sekolah, diharapkan, 

menyediakan sarana dan prasarana yaitu berupa media pembelajaran serta buku pelajaran yang lebih 

bervariatif untuk siswa agar proses pembelajaran di kelas lebih optimal dan menyenangkan. 
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IMPLEMENTATION OF PICTURE SERIES TO IMPROVE STUDENT'S 

WRITING ABILITY 

 

IMPLEMENTASI PICTURE SERIES UNTUK MENINGKATKAN 

KEMAMPUAN MENULIS PADA SISWA 
 

Deslaniar Rozani R, S.Pd 

SMP Negeri 1 Kotabumi Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine whether the use of picture series can increase interest in learning 

and student learning outcomes. This research was conducted at SMP Negeri 1 Kotabumi class VIII-C, the 

academic year 2021-2022. This research was conducted in 3 cycles, each cycle consisting of 4 stages, namely 

planning, implementation, observation and reflection. The research indicator for student activity is if 90% of 

students are active in learning activities, while the indicator for student learning outcomes is if 85% of students 

have got a minimum score of 66 in accordance with the Minimum Completeness Criteria. To determine the 

increase in student learning activities, this study used qualitative data in the form of questionnaires and 

observation sheets. Meanwhile, to improve learning outcomes, this research uses quantitative data. The results 

of this study indicate that: (1) In the first cycle, only 50% of students are active in learning activities, this 

student activity increased to 100% in the second and third cycles. (2) For learning outcomes also show an 

increase. In the first cycle, only 28% of students have achieved a score of 66. This learning outcome has 

increased in the second cycle to 59% and in the third cycle 91%. Thus the research indicators for student 

learning activities and outcomes have been achieved. Based on the results of the research above, it can be 

concluded that learning by using picture series can improve learning activities and student learning outcomes to 

write in English. 

Key Word: Picture Series, Writing Skills, English. 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan gambar berseri dapat meningkatkan minat 

belajar dan hasil belajar siswa. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kotabumi kelas VIII-C, tahun 

pelajaran 2021-2022.  Penelitian ini dilakukan dalam 3 siklus, masing-masing siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Indikator penelitian untuk aktifitas siswa adalah jika 90 % 

siswa sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan indikator untuk hasil belajar siswa adalah jika 85 % 

siswa telah mendapat nilai minimal 66 sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal. Untuk mengetahui 

peningkatan aktifitas belajar siswa, penelitian ini menggunakan data kualitatif dalam bentuk kuesioner dan 

lembar pengamatan. Sedangkan untuk peningkatan hasil belajar penelitian ini menggunakan data kuantitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pada siklus I, hanya 50 % siswa yang aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, aktifitas   siswa ini meningkat menjadi 100 % pada siklus II dan  III. (2) Untuk hasil belajar juga 

menunjukkan adanya peningkatan. Pada siklus I hanya 28 % siswa yang sudah mencapai nilai 66. hasil belajar 

ini mengalami peningkatan  pada siklus II menjadi 59 % dan pada siklus III  91%. Dengan demikian  indikator 

penelitian untuk aktifitas dan hasil belajar siswa sudah tercapai. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan gambar berseri dapat meningkatkan aktivitas belajar 

dan hasil belajar siswa menulis dalam bahasa Inggris. 

Kata Kunci: Gambar Berseri, Ketrampilan Menulis, Bahasa Inggris. 
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Latar Belakang Masalah 

Tujuan pengajaran bahasa Inggris di Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah siswa dapat berbicara 

dan menulis bahasa Inggris dengan baik. Kemampuan berbicara dan menulis adalah kemampuan yang 

sangat penting untuk dikuasai oleh setiap siswa lulusan SMP karena dengan kemampuan tersebut 

siswa diharapkan dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris baik lisan maupun tertulis.  

 

Kemampuan menulis merupakan upaya menuangkan apa yang ada dalam pikiran seseorang baik 

berupa gagasan, ide ataupun pendapat secara tidak langsung.  Hal ini tentu saja dianggap sulit bagi si 

penulis, ditinjau dari beberapa faktor. Faktor pertama adalah faktor psikologis.  Penulis umumnya 

tidak mengetahui apakah sebenarnya informasi yang diinginkan oleh pembaca karena tidak ada 

komunikasi secara langsung. Bagaimana atau dengan gaya bahasa seperti apa penulis akan 

menyampaikan apa yang ada dalam fikirannya, juga merupakan hal yang sulit secara psikologis.  

Faktor kedua yaitu faktor linguistik. Dalam hal ini, menulis teks  bahasa Inggris, menggunakan tata 

bahasa dan kosakata yang tepat merupakan masalah yang sangat signifikan.  Faktor ketiga yaitu faktor 

kognitif. Penulis harus mengetahui betul bagaimana ia akan menuangkan kerangka fikirnya secara 

teratur dan terarah dalam bentuk tulisan sehingga tulisan tersebut sasuai dengan kaidah atau tata cara 

menulis yang baku. 

 

Di dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan salah satu tujuan Pembelajarannya adalah bahwa 

siswa dapat berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis.  Adapun jenis teks yang diajarkan di 

Kelas VIII adalah teks jenis recount, yaitu menceritakan kembali kejadian yang telah lalu baik yang 

dialami si penulis maupun yang dialami orang lain.  Tujuan akhir yang diharapkan tercapai dalam 

mempelajari teks recount adalah siswa dapat membuat jenis teks berbentuk recount sesuai dengan 

generic structure dari teks tersebut. Tetapi kenyataannya, tujuan akhir pembelajaran ini cukup sulit 

tercapai. Sebagian besar kemampuan siswa dalam menulis sangat jauh dari target atau kriteria 

ketuntasan minimal.  Diharyono (1990) mengatakan bahwa meskipun para siswa mengerti atau 

mempunyai ide tentang apa yang akan mereka tulis, tetapi mereka tidak tahu bagaimana 

menuangkannya dalam bentuk tulisan. Mereka tidak dapat membuat kalimat-kalimat yang baik, benar 

dan terarah.  

 

Berikut ini adalah hasil belajar untuk Standar Kompetensi Menulis yang dilaksanakan di Kelas VIII-H 

SMP Negeri 1 Kotabumi. 

 Tabel 1: Hasil Belajar Kemampuan Menulis Recount. 

               

No Skor Jumlah Presentase 

1 86 – 90 - 0% 

2 81 – 85 - 0% 

3 76 – 80 - 0% 

4 71 – 75 - 0% 

5 66 – 70 5 16% 

6 61 – 65 7 22% 

7 56 – 69 18 56% 

8 50 – 55 2 6% 

  TOTAL 32 100% 

Sumber: Data Hasil Penelitian (diolah), 2021 
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Berdasarkan pengalaman mengajar dan melihat nilai hasil belajar dalam kemampuan menulis teks 

jenis recount di atas, penulis, yang juga mengajar bahasa Inggris di kelas tersebut, melihat dan 

merasakan betapa siswa sulit menuangkan pemikiran dalam bentuk tulisan meskipun mereka tahu apa 

saja yang harus mereka tulis karena sebelumnya telah diterangkan tata cara penulisan sesuai dengan 

generic structure jenis teks ini.  

 

Dari hasil pekerjaan siswa, masih banyak ditemukan kesalahan struktur bahasa terutama dalam bentuk 

Simple Past Tense.  Siswa juga terlihat kurang aktif dalam proses belajar mengajar di kelas.  Sebagian 

besar siswa juga tidak bersemangat dalam belajar.  Hal ini terjadi, tentu saja, karena guru 

menggunakan cara atau teknik yang kurang menarik minat belajar siswa, yaitu guru hanya 

menerangkan cara membuat suatu karangan jenis recount lengkap dengan generic structurenya serta 

tense yang digunakan.  Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa, guru disarankan 

untuk menggunakan gambar sebagai media.  Sebagaimana diketahui bahwa media gambar tidak 

hanya dapat digunakan untuk mengilustrasikan aspek socio-cultural tetapi juga untuk menarik 

perhatian sehingga siswa termotivasi mengerjakan tugas writing.  Sementara motivasi tidak kalah 

pentingnya dalam tehnik mengajar, Skehan (1989) mengatakan“Give motivation, anyone can learn a 

language.” 

 

Media gambar yang digunakan biasanya terdiri dari 3 macam (Finocchiaro: 1967) yitu: 1) gambar 

seseorang atau benda 2) gambar tentang situasi dimana seseorang sedang mengerjakan sesuatu dengan 

menggunakan benda/ alat bantu, sehingga terlihat hubungan antara orang yang tampak dalam gambar 

dengan alat yang digunakannya, 3) gambar yang menunjukan cerita dalam selembar kertas (a series of 

pictures on one chart). Dalam PTK ini, penulis akan menggunakan jenis gambar yang ketiga yaitu 

series of pictures on one chart.  

 

Bagaimanakah kriteria gambar yang dapat digunakan dalam menulis? Finocchiaro (1967), 

menambahkan bahwa gambar tersebut sebaiknya cukup besar sehingga dapat terlihat jelas oleh siswa.  

Gambar juga dipilih yang sesederhana mungkin. Gambar yang diberikan tidak boleh diberi judul atau 

penjelasan apapun tentang apa saja sehingga siswa dapat mengingat kata-kata yang mungkin dapat 

digunakan untuk mendiskripsikan gambar yang diberikan. Adapun alasan utama menggunakan 

gambar sebagai media belajar adalah karena gambar dapat ditemukan dimana-mana; dijalan, di 

sekolah, di kantor, di rumah bahkan di tempat-tempat rekreasi. Media gambar akan selalu menarik 

perhatian.  Dengan melihat gambar kita juga dapat mengetahui dimana gambar-gambar tersebut 

dibuat, dan gambar juga dapat menjadi sebuah sumber informasi (Goodman: 2006) 

 

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa penulis memilih series of pictures atau gambar-gambar yang 

mengandung cerita, karena jenis gambar ini dapat ditemukan di majalah, komik, koran, atau bahkan di 

film-film kartun televisi. Gambar-gambar tersebut akan selalu menarik perhatian siswa sehingga 

siswa akan memberi respon  baik terhadap materi pelajaran dengan menggunakan media ini. 

 

Media gambar juga sangat memungkinkan untuk digunakan di dalam kelas terutama dalam 

mengembangkan kompetensi writing (menulis) dan kompetensi speaking (berbicara).  Untuk 

mengembangkan kompetensi writing sebagai contoh, diberikan sebuah gambar berseri (series of 

pictures), dengan melihat gambar tersebut siswa dapat menulis isi cerita di dalamnya.  Dan jika media 

gambar tersebut digunakan dalam usaha mengembangkan kemampuan speaking, siswa dapat diberi 

tugas untuk menceritakan isi gambar dengan menggunakan bahasa yang sistematis, pengucapan yang 

benar dan suara yang jelas.  
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Gambar yang diberikan sebaiknya  menarik perhatian.  Dan sesuai dangan jenis text yang diajarkan, 

seperti; narrative, recount, descriptive, dst. Dalam penyajiannya, guru juga harus mempertimbangkan 

kemungkinan kosakata yang akan digunakan, dengan kata lain tingkat kesulitan dalam menggunakan 

kosakata harus disesuaikan dengan level siswa.  Sehingga siswa tidak akan menemukan kesulitan baik 

dalam mengembangkan  maupun menggunakan kata-kata pada waktu siswa tersebut menulis cerita 

atau mendeskripsikan gambar (Goodman : 2006).  

 

Dengan melihat gambar, tentunya siswa mulai berimajinasi, maka pelajaran akan menjadi semakin 

dinamis, karena tidak semua siswa mempunyai cerita yang sama meskipun gambar yang diberikan 

sama.  Dan gambar-gambar tersebut juga akan sangat membantu siswa yang kurang dapat 

menggunakan atau mengolah daya imajinasinya.  Gambar juga dapat mempermudah siswa 

menemukan ceritanya sendiri.  

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dan dalam rangka membantu siswa agar berhasil dalam keterampilan 

menulis, dalam penelitian ini, penulis mencoba teknik “Meningkatkan kemampuan menulis dalam 

bahasa Inggris dengan menggunakan media gambar” 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah penggunaan gambar berseri dapat dipakai 

sebagai media untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa Kelas VIII-H SMP Negeri 19  Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2021-2022? Apakah penggunaan gambar berseri dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa dalam kemampuan menulis pada siswa Kelas VIII-H SMP Negeri 19  Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2021-2022? Apakah penggunaan gambar berseri dapat dipakai sebagai media 

untuk meningkatkan proses pembelajaran yang dilakukan guru pada pembelajaran menulis siswa 

Kelas VIII-H SMP Negeri 19  Bandar Lampung Tahun Ajaran 2021-2022? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah gambar berseri (series of pictures) dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dan hasil belajar siswa dalam kompetensi menulis teks. 

 

METODE  PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kotabumi.  Dengan objek penelitian adalah siswa Kelas 

VIII-H, yang berjumlah 32 orang.  Di dalam kelas tersebut ditemukan sekitar 50 % (16 orang) siswa 

tidak secara aktif mengikuti pelajaran bahasa Inggris khususnya dalam menulis.  

 

Berdasarkan pengalaman peneliti yang juga guru bahasa Inggris di kelas tersebut, selama proses 

pembelajaran menulis, peneliti menemukan masalah yaitu sebagian besar siswa tidak tahu harus mulai 

menulis dari mana meskipun sebelumnya mereka telah mempelajari generic structure dari teks yang 

akan mereka tulis.  Peneliti hanya memberi tema karangan seperti; Last holiday, swimming in a 

swimming pool, dst.  Peneliti dapat merasakan betapa siswa bingung menyusun kata-kata khususnya 

pada waktu siswa harus membuat rangkaian kejadian yang telah mereka alami pada waktu mereka 

berenang bersama untuk pelajaran olah raga.  Siswa juga kurang termotivasi untuk mengerjakannya.  

Untuk memecahkan masalah ini, peneliti telah mencoba teknik pengajaran dengan menggunakan 

gambar berseri (series of pictures in one chart) sebagai media pembelajaran. Semua kegiatan 

pembelajaran ini, peneliti selalu didampingi oleh seorang observer. Peneliti bersama-sama dengan 

observer menganalisa proses pembelajaran dan mendiskusikan hasil observasi yang dilakukan selama 

proses pembelajaran berlangsung. 
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Berdasarkan hasil analisa tersebut, peneliti melanjutkan pembelajaran dengan menggunakan teknik ini 

ke dalam siklus selanjutnya.  Siklus ini tentunya dilaksanakan untuk menyempurnakan kekurangan 

yang ditemukan di siklus sebelumnya.  Peneliti melakukan penelitian ini hanya dalam tiga siklus, 

karena setelah siklus ke tiga, sudah dapat memenuhi target indicator pencapaian yaitu 90 %  (29siswa)  

terlibat secara aktif dan 85 % (27siswa) mendapat nilai 66 sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal 

yang berlaku di kelas tersebut. 

 

Penelitian ini adalah merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam tiga 

siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahapan yakni; tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap 

pengamatan dan refleksi. 

 

Indikator Penelitian 

Peneliti menggunakan dua indikator penelitian; proses pembelajaran dan hasil belajar. Yaitu apabila 

90% siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan apabila 85 % siswa mendapat nilai 66 

sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal yang berlaku. Indikator ini digunakan untuk mengetahui 

apakah pembelajaran menulis dengan menggunakan gambar berseri dapat meningkatkan aktivitas 

siswa dalam proses pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil belajar. 

 

Instrumen Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti menggunakan tiga jenis instrumen penilaian, yakni; 

observasi, penilaian menulis dan quesioner. 

Observasi adalah data yang dikumpulkan berdasarakan hasil pengamatan selama tahap pelaksanaan 

berlangsung. Tujuan dari observasi ini adalah untuk menjelaskan situasi yang sedang di teliti; 

kegiatan dan siapa saja yang terlibat di dalam kegiatan penelitian.  Subjek penilaian dari PTK ini 

adalah siswa kelas VIII-H SMP Negeri 19  Bandar Lampung.  Adapun fokus utama dari PTK ini 

adalah  partisipasi siswa dalam proses pembelajaran dan hasil belajar.  Peneliti di bantu dengan 

seorang observer mengobservasi seluruh proses pembelajaran  dengan menggunakan lembar observasi 

yang telah disiapkan. 

 

Harris (1969) mengatakan bahwa kompetensi menulis adalah merupakan kemampuan yang kompleks 

karena menuntut menampilkan beberapa komponen bahasa sekaligus seperti content, organization, 

grammar dan vocabulary. 

 

Quesioner adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bertujuan untuk 

mengumpulkan informasi tentang sesuatu.  Dalam PTK ini, quesioner diberikan untuk mengetahui 

aktifitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Quesioner ini diberikan setelah berakhirnya 

kegiatan pembelajaran.  Quesioner ini juga mencakup pengalaman belajar dan kesulitan belajar 

menulis bahasa inggris dengan menggunakan gambar berseri sebagai media belajar. 

 

Analisa Data 

Analisa data adalah proses mencari informasi atau data yang sudah didapatkan untuk digunakan 

dalam proses pengambilan suatu kesimpulan. Dalam hal ini penulis mengambil data dengan 

menggunakan tiga jenis instrumen penilaian yakni; observasi, penilaian menulis, dan questioner.  

Setelah mendapatkan data dari ketiga instrumen penelitian tersebut, peneliti menganalisa data 

berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian dengan menggunakan data kualitatif. Di dalam 

menganalisa dan menafsirkan data, langkah pertama yang peneliti lakukan adalah memilih data-data 

tersebut sesuai dengan hasil belajar. Data proses belajar didapatkan dari dua kategori. Yang pertama 

adalah data proses pembelajaran yaitu data yang di ambil dari kuesioner dan observasi. Kategori yang 
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kedua adalah data hasil belajar. Kesemua perolehan data tersebut dapat di lihat pada lampiran 

penelitian ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus karena pada siklus ketiga peneliti sudah menemukan 

bahwa indikator keberhasilan telah tercapai.  Masing-masing siklus terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 

 

SIKLUS  I 

Siklus ini terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 

 

Indentifikasi Masalah 

Berdasarkan pengalaman peneliti dan melihat dari hasil ulangan menulis berbahasa Inggris di Kelas 

VIII-H SMP Negeri 1 Kotabumi, peneliti menyimpulkan bahwa; masih banyak siswa yang belum 

mampu menulis dalam bahasa Inggris meskipun telah diberi arahan sebelumnya. 

 

Analisis Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti mencoba untuk menemukan beberapa langkah 

pemecahan: Peneliti harus mencari tahu apa saja yang telah siswa ketahui mengenai keterampilan 

menulis recount dan apa saja yang mereka tidak ketahui. Peneliti harus memilih media pembelajaran 

yang sesuai dengan karakter kelas yang akan diteliti, sehingga proses penelitian akan berjalan dengan 

baik. Peneliti juga harus membuat Rencana Pembelajaran untuk membuat proses pembelajaran sesuai 

dengan yang telah direncanakan. Peneliti juga harus memotivasi siswa untuk tidak ragu-ragu dan 

malu-malu  memproduksi  kalimat-kalimat  bahasa Inggris dalam bentuk tulisan.. 

 

Berdasarkan analisis masalah di atas, peneliti telah memilih satu cerita dalam bentuk series of pictures 

sebagai media pembelajaran untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam siklus ini gambar pertama 

yang dipilih adalah gambar yang menceritakan suasana anak- anak diwaktu istirahat sekolah. 

 

Perencanaan 

Setelah peneliti menganalisa masalah yang dihadapi di kelas tersebut, maka berdasarkan hasil analisis 

tersebut peneliti membuat Rencana Pembelajaran.  Materi pembelajaran pada siklus ini adalah gambar 

yang menceritakan kegiatan anak-anak ketika menghabiskan waktunya selama istirahat sekolah  

dengan pertimbangan bahwa suasana ini sudah sangat dikenal masyarakat terutama dikalangan pelajar 

semasa kecil, begitu juga siswa di Kelas VIII-H.  Akan tetapi tidak semua dari mereka mengetahui 

kosakata yang harus dituangkan dalam tulisan secara keseluruhan, seperti bermain taplak yang sangat 

digemari oleh anak-anak Indonesia di waktu kecil. 

 

Sebagaimana langkah yang telah ditentukan dalam rencana pembelajaran, siswa diminta menulis 

cerita berdasarkan gambar yang mereka lihat dengan menggunakan bahasa Inggris.  Kegiatan ini 

tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama, karena sebagian siswa masih bingung harus memulai 

cerita dengan kata-kata apa. Apalagi setiap pertemuan  hanya tersedia waktu 90 menit,  

 

Sebelum proses pembelajaran dimulai, peneliti terlebih dahulu menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran, kemudian observer bersiap-siap mengamati jalannya proses pembelajaran dan duduk 

dikursi paling belakang dengan mempersiapkan lembar observasi.  
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Pelaksanaan 

Siklus pertama ini terdiri dari dua kali pertemuan yang dilaksanakan pada setiap hari Kamis tanggal 5 

dan 12 Oktober 2021, yang dihadiri oleh seluruh siswa sebanyak 32 orang. Sebagimana telah 

disebutkan sebelumnya bahwa tujuan PTK ini adalah untuk mengetahui apakah siswa terlibat secara 

aktif dalam proses pembelajaran dan apakah terjadi peningkatan hasil belajar, maka peneliti 

menjelaskan jalannya proses pembelajaran di dalam kelas sebagai berikut: Pada awal pertemuan, 

seperti biasa peneliti selalu membuka dengan mengucap salam dan menyapa siswa sebelum proses 

pembelajaran dimulai. Setelah itu peneliti memperkenalkan observer sambil menjelaskan tugas 

observer tersebut kepada siswa, dan mempersilakan observer untuk duduk di kursi belakang. 

 

Pengamatan 

Setelah proses pembelajaran berakhir, peneliti bersama-sama dengan observer mendiskusikan segala 

sesuatu yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun yang diamati adalah partisipasi 

siswa atau keterlibatan mereka secara aktif dan hasil belajar.  Dari  hasil pengamatan tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

 

Proses Pembelajaran 

Data yang diambil selama proses pembelajaran dengan menggunakan media gambar berseri adalah 

untuk mengembangkan keterampilan menulis dalam bahasa Inggris, dengan menggunakan indikator 

bahwa jika 90 % dari jumlah siswa terlibat secara aktif selama proses pembelajaran berlangsung di 

dalam kelas, dan apabila 85 % mendapat nilai 66 sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal kelas 

VIII Hi SMP Negeri 1 Kotabumi. 

 

Data menunjukkan adanya tiga aspek yang sudah mencapai angka sangat memuaskan karena semua 

siswa (100 %) sudah mencapai target pencapaian.  Ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut: 

Semua siswa bertanya pada temannya apabila mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Guru 

memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi siswa untuk bertanya apabila menemukan kesulitan dan 

tidak di jawab oleh teman sebangku. Tugas yang diberikan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran 

writing. Sementara itu terdapat pula tujuh aspek yang belum memenuhi indikator pencapaian, karena 

masih ada beberapa siswa yang belum mencapai target pencapaian.  Adapun kelima aspek tersebut 

adalah sebagai berikut: Sejumlah 5 0rang siswa (16 %) masih blm dapat mengikuti pelajaran dengan 

semangat. Siswa yang merasa masih kesulitan dalam memulai penulisan sejumlah 25 orang (78 %) 

Siswa yang merasa sulit menggunakan kosa kata yang sesuai untuk menceritakan gambar sejumlah 25 

orang (78 %). Siswa yang merasa mendapat pengalaman baru dalam belajar menulis bahasa Inggris 

sejumlah 27 orang (84 %). Sejumlah 16 siswa (50 %) masih merasa kesulitan menggunakan ungkapan 

yang tepat dalam penulisan. Sejumlah 16 orang (50 %) masih belum terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran. Siswa yang belum merasa lebih mudah dalam menulis dengan menggunakan media 

gambar berseri sejumlah 4 orang (12 %). 

 

Hasil  Belajar 

Hasil belajar adalah penilaian yang di ambil pada akhir pembelajaran dengan menyuruh siswa 

membuat cerita sendiri berdasarkan gambar berseri yang diberikan oleh guru.  Adapun indikator hasil 

belajar penelitian ini adalah apabila 85% dari jumlah siswa mendapat nilai 66 sesuai KKM Kelas 

VIII-H di SMP Negeri 1 Kotabumi Tahun Pelajaran 2021-2022.  

 

Penelitian siklus I, terdapat hanya sekitar 9 orang (28 %) yang mendapat nilai 66 sesuai KKM yang 

berlaku di sekolah. Ini berarti bahwa hasil belajar siswa pada siklus pertama ini belum menunjukkan 
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adanya kemajuan dan tentunya belum memenuhi target indikator penelitian yakni 85 % dari seluruh 

siswa mendapat nilai sesuai KKM.  Dengan demikian peneliti harus melanjutkan ke siklus ke dua.  

 

Tabel:  Skor Penilaian Komponen Menulis Siklus I. 

Kriteria Content Organization Grammar Vocabulary 

  Jml % Jml % Jml % Jml % 

Sangat Baik 3 9,4 3 9,4 0 0,0 5 15,6 

Baik 18 56,3 8 25,0 25 78,1 20 62,5 

Cukup 8 25 7 21,9 6 18,8 6 18,8 

Kurang 3 9,4 14 43,75 1 3,1 1 3,1 

Sumber: Data Hasil Penelitian (diolah), 2021 

 

Refleksi  

Setelah menganalisa hasil belajar dan proses pembelajaran, peneliti mengadakan refleksi. Bersama 

dengan supervisor, peneliti mendiskusikan kegiatan yang terjadi selama proses pembelajaran untuk 

menentukan apakah masih terdapat kekurangan pada siklus pertama . Adapun kekurangan dari proses 

pembelajaran pada siklus I ini adalah sebagai berikut:   

  

 Proses pembelajaran 

Berdasarkan kuesioner yang di isi oleh siswa, dapat disampaikan bahwa semua  siswa masih bertanya 

kepada teman jika mengalami kesulitan meskipun mereka semua menyadari bahwa guru telah 

memberi kesempatan seluas-luasnya untuk bertanya. Dan mereka semua juga berpendapat bahwa 

tugas yang diberikan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Masalah di atas terjadi  karena para siswa belum terbiasa menggunakan teknik ini meskipun sebagian 

besar dari mereka merasa senang mengikuti kegiatan pembelajaran karena mendapat pengalaman baru 

dalam belajar menulis cerita. Merekapun berpendapat bahwa teknik ini dapat meningkatkan 

kemampuan menulis. Tetapi masih juga terdapat siswa yang belum terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran karena mereka masih merasa kesulitan dalam menggunakan ungkapan-ungkapan yang 

sesuai dengan cerita yang akan ditulis. 

 

Hasil Belajar 

Analisis hasil belajar, proses pembelajaran pada siklus I ini belum mencapai hasil yang sesuai target 

yaitu 85 % dari seluruh siswa mencapai nilai 66 atau lebih. Masalah yang sangat penting adalah 

kurangnya kemampuan siswa dalam mengekspresikan ide cerita, menyusun ide cerita dan penguasaan 

struktur bahasa serta kosakata yang kurang tepat. Tetapi dari seluruh siswa sudah terdapat tiga orang 

yang mendapat skor sangat baik dari keempat aspek penilaian. yaitu content, organization, dan 

vocabulary. Lemahnya pengetahuan struktur bahasa membuat mereka salah mengambil kata-kata. 

Misalnya untuk menuliskan I saw my friends were fighting in the school yard. mereka tulis dengan I 

was see my friends were fight in the school yard.  Dari ke empat aspek penilaian, masih terdapat 

sebagian kecil yang mendapat nilai baik. 

 

Sementara itu berdasarkan hasil penilaian dari ke empat komponen, untuk content, organization, 

grammar dan vocabulary sudah banyak siswa yang mendapat nilai cukup. Sedangkan untuk nilai 

organization masih banyak siswa yang mendapat nilai kurang.  Pada kesempatan diluar jam pelajaran, 

peneliti bertanya secara langsung kepada mereka sebab ketidaktahuan mereka akan kegiatan ini. 

Mereka menjawab bahwa mereka hanya belum terbiasa dengan teknik gambar berseri sebagai media 

pembelajaran, sehingga mereka masih merasa bingung.  Untuk itu pada siklus berikutnya, peneliti 
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akan memfokuskan pada meningkatkan motivasi siswa sehingga mereka lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. 

 

SIKLUS II 

Identifikasi Masalah 

Setelah peneliti mengamati proses pembelajaran dan hasil belajar pada siklus I,  maka ditemukan 

masalah sebagai berikut: Masih banyak siswa yang belum tepat menggunakan struktur bahasa,     

khususnya  dalam simple past tense.  Masih banyak juga siswa yang belum merasa terlibat langsung 

dalam proses pembelajaran. 

 

Analisis Masalah 

Berdasarkan temuan masalah pada siklus I, peneliti mencoba mencari pemecahannya dengan cara: 

Menjelaskan kembali struktur bahasa dalam bentuk Simple Past Tense, kalimat nominal dan kalimat 

verbal. Menekankan latihan-latihan dengan membuat kalimat berbentuk simple present tense lalu 

diubah dalam bentuk past. Memberi penjelasan mengenai perubahan kata kerja dari bentuk kalimat 

pernyataan menjadi kalimat negatif dan pertanyaan. Terus memberi motivasi siswa dengan memberi 

informasi bahwa belajar bahasa Inggris tidaklah sulit. 

 

Perencanaan 

Berdasarkan masalah yang ditemukan pada siklus I, peneliti membuat Rencana Pembelajaran  yang 

menekankan pada bentuk Simple Past Tense,  untuk itu penulis memberikan gambar berseri yang 

cukup dikenal siswa. 

 

Dalam siklus ini siswa juga diberikan kuesioner pada akhir proses pembelajaran untuk mengetahui 

aktivitas siswa selama proses pembelalajaran berlangsung.  Seperti sebelumnya, pada siklus ini juga 

peneliti didampingi oleh seorang observer yang bertugas mencatat atau mendata, mengamati segala 

sesuatu yang terjadi selama proses pembelajaran 

 

Pelaksanaan 

Siklus kedua ini terdiri dari dua kali pertemuan yang dilaksanakan pada setiap hari Kamis tanggal 19 

dan 26 Oktober 2021, yang dihadiri oleh seluruh siswa sebanyak 32 orang. Dalam setiap pelaksanaan 

pada siklus ke dua ini masih sama dengan siklus sebelumnya.  Pada setiap tahap peneliti selalu 

mencoba membuat suasana kelas menjadi lebih hidup.  Adapun proses pelaksanaan pada siklus II ini 

sebagai berikut: Peneliti mengucapkan salam, pada saat yang bersamaan observer juga mengambil 

posisi di belakang dan mempersiapkan instrument pengamatan. Peneliti memeriksa daftar hadir 

(mengabsen siswa). Peneliti kemudian menanyakan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan 

pertemuan sebelumnya, seperti: ”Masih ingatkah kalian gambar berseri yang telah ibu berikan 

sebelumnya?” Kemudian diberikan sebuah contoh kalimat yang ada hubungannya dengan gambar 

berseri sebelumnya,  di tulis di papan tulis, lalu peneliti  meminta siswa untuk menganalisa kalimat 

tersebut. Dan mendiskusikannya dengan teman. Siswa diminta untuk membenarkannya jika menurut  

mereka masih salah. Peneliti memanggil salah seorang siswa untuk maju ke depan untuk mem-

betulkan kalimat tersebut, lalu mendiskusikannya bersama-sama. Lalu peneliti memberi umpan balik 

kepada mereka,  dan memberi penjelasan secara lebih dalam mengenai Simple Past Tense.  Contoh-

contoh kalimat di ambil dari hasil kerja siswa, di tulis di papan tulis sambil menjelaskan peru-bahan 

kata kerja, lalu menyuruh seseorang  atau lebih untuk maju dan membuat contoh lain. Peneliti 

bertanya pada siswa apakah mereka sudah mengerti atau belum, apakah ada yang ingin mereka 

tanyakan. Peneliti juga sambil memotivasi siswa untuk tidak malu-malu menuangkan ide ke dalam 

sebuah cerita dan tidak perlu malu jika melakukan kesalahan. Sambil memberi pengertian akan 
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pentingnya menguasai bahasa Inggris di era sekarang ini. Peneliti memberi kesempatan lagi bagi 

siswa untuk bertanya. Karena tidak ada lagi pertanyaan, maka peneliti bersiap-siap untuk 

membagikan gambar berseri kedua. Seperti pada siklus I, gambar berseri tersebut tidak diberi judul 

atau tema. Siswa bebas mengekspresikan kalimat sesuai dengan gambar yang mereka lihat. Setelah 

gambar berseri dibagikan, mereka di beri kesempatan untuk mencari kata-kata yang tepat untuk 

menuangkan ide dalam sebuah cerita. Sebelum menutup pertemuan, peneliti bertanya pada para siswa 

apakah yang mereka pelajari hari itu, sambil tidak lupa selalu memotivasi mereka untuk terus berlatih 

di rumah. Peneliti menutup proses pembelajaran. 

 

Pengamatan 

Di dalam siklus ini, peneliti masih terus di observasi dengan seseorang observer. Adapun materi yang 

di observasi adalah proses pembelajaran di dalam kelas ketika teknik ini digunakan untuk 

mengembangkan keterampilan menulis.  Adapun indikator yang harus di capai adalah apabila 90 % 

dari seluruh siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 

   

Proses Pembelajaran 

Berdasarkan tabel yang datanya didapat dari hasil kuesioner pada instrumen penilaian proses belajar 

dapat terlihat dengan jelas bahwa sudah terdapat kemajuan pada aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran. Data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: Tidak seorangpun dari siswa yang tidak 

merasa senang mengikuti kegiatan pembelajaran. Semua siswa bertanya pada temannya apabila 

mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Guru memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi 

siswa untuk bertanya apabila menemukan kesulitan dan tidak di jawab oleh teman sebangku  Tugas 

yang diberikan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran writing. Semua siswa sudah terlibat secara 

aktip dalam proses pembelajaran. Semua siswa merasa bahwa teknik yang digunakan dalam proses 

pembelajaran mempermudah siswa kemampuan menulis. 

 

Sementara itu masih juga terdapat empat aspek yang belum memenuhi indikator pencapaian, karena 

masih ada beberapa siswa yang belum mencapai target pencapaian. Adapun kelima aspek tersebut 

adalah sebagai berikut: Sejumlah 12 orang siswa (38 %) masih merasa kesulitan dalam memulai 

penulisan, siwa yang merasa sulit menggunakan kosa kata yang sesuai untuk menceritakan gambar 

sejumlah 20 orang (62 %). Siswa yang merasa mendapat pengalaman baru dalam belajar menulis 

bahasa Inggris sejumlah 30 orang (94 %). Masih terdapat 10 orang siswa (31%) yang merasa 

kesulitan menggunakan ungkapan-ungkapan yang akan digunakan dalam menulis. 

 

Berdasarkan data dan penjelasan yang didapat terlihat dengan jelas bahwa siswa sangat senang akan 

pembelajaran dengan teknik ini karena mereka selalu diberi motivasi untuk tidak ragu-ragu dalam 

menuangkan cerita dalam bentuk tulisan, mereka juga mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh 

sehingga dapat di simpulkan bahwa semu siswa sudah terlibat aktif dalam proses pembelajaran di 

kelas, aktivitas ini sudah menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dan sudah memenuhi 

indikator penelitian yaitu jika 90 % siswa terlibat aktive mengikuti proses pembelajaran.  

 

Hasil  Belajar 

Data di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: Terdapat 2 orang ( 6 %) yang mendapat skor 76 – 80 

sedengkan pada siklus sebelumnya belum ada, hal ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar. 

Terdapat 7 orang (22 %) yang mendapat skor 71 – 75 sedangkan pada siklus I hanya terdapat 4 orang. 

Terdapat 10 orang (31 %) yang mendapat skor 66 – 70. Masih terdapat 13 orang (41 %) yang 

mendapatkan skor rendah dan tidak mencapai batas KKM. 
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Secara keseluruhan, dalam siklus ini sudah terdapat 22 orang (68.75 %) yang mendapat nilai 66 sesuai 

dengan Kreteria Ketuntasan Minimal untuk kls VIII H tahun pelajaran 2021-2022. Dengan demikian 

kenaikan hasil belajar dari siklus I ke siklus II adalah 40.63 %, namun kenaikan hasil belajar ini 

belum mencapai indikator penelitian yaitu jika 85 % siswa mendapat nilai 66 atau lebih.  

 

Terdapat  8 orang siswa (25 %) yang mendapat skor tertinggi 25 – 30, hal ini menunjukkan siswa 

tersebut sudah sangat baik dalam menyusun kalimat  dengan ekspresi yang tepat. 20 orang (62.5 %) 

mendapat skor kategori baik, hal ini menunjukkan bahwa siswa telah dapat menyusun kalimat dengan 

ekspresi yang tepat tetapi masih banyak terdapat kalimat yang tidak mendukung topik. 4 orang 

(12.5%) mendapat skor kategori cukup , karena mereka masih menggunakan kalimat tidak 

mendukung topik. Tidak seorangpun dari siswa mendapat skor kurang. 

 

Terdapat 6 orang  siswa mendapat skor tertinggi, hal ini menunjukkan bahwa siswa tersebut telah 

mampu mengekspresikan sebuah ide ke dalam sebuah tulisan dengan sangat baik. 17 orang (53.13 %) 

mendapat skor baik, karena dalam membuat kalimat masih banyak yang tidak sesaui dengan topik 

meskipun siswa tersebut telah mampu mengekspresikan sebuah ide ke dalam sebuah tulisan. 9 orang  

(28.13%) mendapat skor cukup, karena masih melakukan beberapa kesalahan dalam mengekspresikan 

sebuah ide ke dalam sebuah tulisan. Tidak seorangpun dari siswa mendapat skor kurang. 

 

Belum ada siswa yang mendapat skor sangat baik, yang artinya belum ada  siswa yang menulis cerita 

dengan stuktur bahasa yang sangat baik. 24 orang siswa (75 %) mendapat skor baik,  karena siswa 

telah mampu menulis dengan komposisi yang baik tetapi masih melakukan sedikit  kekeliruan dalam  

menggunakanstruktur bahasa. 8 (25 %) orang siswa mendapat skor kategori cukup karena 

penulisannya belum sesuai dengan struktur bahasa yang benar. Tidak terdapat siswa yang mendapat 

skor kurang.  

 

Selanjutnya 4 orang siswa (12.5 %) mendapat skor sangat baik, hal ini berarti bahwa siswa tersebut 

sudah sangat baik dalam menggunakan kosa kata. 24 orang siswa (75 %) mendapat skor baik, yang 

artinya siswa sudah dapat menggunakan kosa kata yang hampir semuanya benar. 4 orang siswa 

(12.5%) mendapat skor cukup, karena dalam menggunakan kosa kata banyak melakukan kesalahan 

dan tidak sesuai dengan topik. Tidak seorangpun mendapat skor kurang. 

 

Refleksi 

Seperti pada siklus sebelumnya, setelah menganalisa hasil belajar dan proses pembelajaran, peneliti 

mengadakan refleksi. Bersama dengan supervisor, peneliti mendiskusikan kegiatan yang terjadi 

selama proses pembelajaran untuk menentukan apakah masih terdapat kekurangan pada siklus 

pertama ini. Adapun kekurangan dari proses pembelajaran pada siklus II ini adalah sebagai berikut:   

 

Proses pembelajaran 

Berdasarkan kuesioner yang di isi oleh siswa, dapat disampaikan bahwa siswa yang mengukuti 

kegiatan pembelajaran mengalami kemajuan sekitar 16 %, sedangkan siswa yang merasa mengalami 

kesulitan dalam menulis bahasa Inggris mengalami penurunan sekitar 40 %. Perubahan yang sangat 

signifikan juga terjadi pada kesulitan siswa dalam menggunakan kosa kata yang sesuai untk 

menceritakan gambar berseri mengalami penurunan 16 %. Sekitar 10 % terjadi pula peningkatan pada 

banyaknya siswa yang mendapatkan pengalaman baru pada teknik pembelajaran menulis. Penurunan 

sekitar 19 % terjadi pula pada siswa yang mengalami kesulitan dalam menggunakan ungkapan yang 

digunakan dalam menulis. Adapun siswa yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran 
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mengalami peningkatan 50 %, dan  siswa yang merasa bahwa teknik ini mempermudah dalam 

meningkatkan kemampuan menulis mengalami peningkatan 12 %.  

 

Penjelasan di atas menunjukkan adanya peningkatan aktivitas belajar siswa karena sudah mulai 

terbiasa menggunakan teknik ini. Dan sebagian besar dari mereka pun sudah mulai sering 

memperhatikan gambar-ganbar dan mencobanya untuk menulis dalam bahasa Inggris di luar kelas. 

Dengan teknik ini siswa merasa senang karena belajar sambil melihat warna warni gambar, dan sudah 

tidak merasa terlalu sulit lagi untuk memproduksi kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. 

 

Hasil Belajar 

Berdasarkan analisis hasil belajar, proses pembelajaran pada siklus II ini belum mencapai hasil yang 

sesuai target yaitu 85 % dari seluruh siswa mencapai nilai 66 atau lebih. Masalah yang sangat penting 

adalah kurangnya kemampuan siswa dalam mengekspresikan ide ke dalam sebuah tulisan. Meskipun 

demikian untuk komponen organization terdapat kenaikan jumlah siswa yang mendapat nilai sangat 

baik, sedangkan penggunaan struktur bahasa sudah mengalami kemajuan dan pada komponen ini 

tidak ada yang lagi siswa yang mendapatkan nilai kurang. Begitu juga dalam penguasaan kosa kata, 

banyak yang mendapatkan nilai baik dan sudah tidak ada lagi siswa yang mendapat nilai kurang.  

Sedangkan pada komponen content atau isi cerita, sudah tidak ada lagi siswa yang mendapat nilai 

kurang. Hal ini menunjukkan bahwa teknik ini cukup membantu siswa dalam menjelaskan isi cerita 

dari gambar yang diberikan. 

 

Dengan kata lain bahwa berdasarkan hasil penilaian keempat komponen; content, organization, 

grammar dan vocabulary, sudah banyak siswa yang mendapat nilai baik. Meskipun demikian, masih 

banyak siswa yang kurang percaya diri dalam menuliskan ide cerita dan kurang pengetahuan dalam 

simple past tense. Untuk itu pada siklus selanjutnya peneliti masih akan memfokuskan pada 

peningkatan motivasi siswa, sehingga diharapkan seluruh siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran 

yang tentunya akan berdampak positip pada hasil belajar. 

 

SIKLUS III 

Seperti pada siklus sebelumnya, setelah menganalisa hasil belajar dan proses pembelajaran, peneliti 

mengadakan refleksi. Bersama dengan supervisor, peneliti mendiskusikan kegiatan yang terjadi 

selama proses pembelajaran untuk menentukan apakah masih terdapat kekurangan pada siklus ketiga 

ini. Adapun kekurangan dari proses pembelajaran pada siklus III ini adalah sebagai berikut:   

 

Proses pembelajaran 

Berdasarkan kuesioner yang di isi oleh siswa, dapat disampaikan bahwa seluruh siswa masih senang 

mengukuti kegiatan pembelajaran, sedangkan siswa yang merasa sulit dalam menulis bahasa Inggris 

mengalami penurunan sekitar 22 % dari siklus II. Dan sekitar 25 % terjadi pula peningkatan pada 

banyaknya siswa yang tidak lagi mengalami kesulitan dalam menggunakan kosa kata yang sesuai 

untuk menceritakan gambar berseri yang diberikan. 

 

Penjelasan  di atas menunjukkan adanya peningkatan aktivitas belajar siswa karena sudah tidak ada 

lagi siswa yang mengalami kesulitan dalam memilih kosa kata dan menggunakan ungkapan yang 

sesuai untuk menceritakan gambar berseri dalam bentuk cerita recount tetapi masih ditemukan sekitar 

19l % siswa yang mengalami kesulitan untuk memulai  kegiatan menulis. 

 

Dengan demikian dalam siklus II dan III ini indikator pencapaian penelitian sudah terpenuhi yaitu 

90% siswa terlibat aktip dalam kegiatan pembelajaran. 
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Hasil Belajar 

Berdasarkan analisis hasil belajar, proses pembelajaran pada siklus III ini sudah mencapai hasil yang 

sesuai target penelitian yaitu 85% dari seluruh siswa mencapai nilai 66 atau lebih. Sudah tidak 

terdapat lagi skor kurang untuk masing-masing komponen bahasa, jumlahnya jauh lebih berkurang 

dari hasil belajar pada siklus I. Dalam penguasaan vocabulary dan content, siswa yang mendapatkan 

nilai baik semakin bertambah dan sudah tidak ada lagi siswa yang mendapat nilai kurang.  Hal ini 

menunjukkan bahwa teknik ini cukup membantu siswa dalam menjelaskan isi cerita dari gambar yang 

diberikan. Dari nilai hasil belajar ini peneliti merasa tidak perlu lagi melanjutkan penelitian ini ke 

siklus selanjutnya karena indikator penilaian sudah mencapai target yakni 85 % siswa mendapat nilai 

KKM atau lebih besar dari nilai KKM dan sebanyak 90 % siswa terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran. 

 

Kesimpulan  dan  Saran 

Kesimpulan 

Dalam mengembangkan keterampilan menulis, gambar berseri (series of pictures in one chart) dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran yang menarik. Karena dengan menggunakan gambar ini, 

dapat menciptakan suasana kelas yang hidup dan menyenangkan juga dapat memotivasi siswa dalam 

memproduksi kalimat-kalimat dalam menulis bahasa Inggris. Penggunaan gambar brseri dalam 

pembelajaran menulis sangat efektif untuk meningkatkan aktifitas siswa dalam proses pembelajaran 

hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner. Adapun data yang diperoleh berdasarkan kuesioner, 

menunjukkan adanya peningkatan aktifitas belajar. Pada siklus I  hanya terdapat 50% siswa yang 

terlibat aktif dalam proses belajar,  pada siklus II  meningkat  menjadi 100% demikian pula pada 

siklus III masih terdapat 100% siswa yang terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Meningkatnya 

aktifitas siswa dalam proses pembelajaran tentunya dapat meningkatkan hasil belajar. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil belajar yang pada siklus I terdapat 9 orang (28%) yang mendapat skor di atas KKM, 

pada siklus II meningkat menjadi 19 orang (59%) sedangkan pada siklus III peningkatan masih terus 

terjadi mencapai  91%  (29 orang). 

 

Saran 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi dan hasil penelitian,maka peneliti dapat 

memberikan beberapa saran bagi guru yang mengajar bahasa Inggris khususnya untuk 

mengembangkan keterampilan menulis. Melihat dari manfaat penggunaan gambar berseri dalam 

pengembangan keterampilan menulis, maka peneliti menyaran kan untuk menggunakan gambar 

berseri sebagai media pembelajaran menulis recount. Gambar berseri sangat efektif untuk 

mengembangkan aktivitas belajar siswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Berdasarkan hasil 

observasi, terbukti adanya peningkatan yang signifikan terhadap aktivitas belajar dan hasil belajar. 

Guru sebaiknya dapat memberikan beberapa komponen bahasa dalam menulis seperti content, 

organization, grammar dan vocabulary secara bersamaan tanpa menimbulkan rasa tertekan dan bosan. 

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan gambar berseri sebagai media belajar. Guru 

sebaiknya juga mampu menciptakan suasana kelas yang hidup dan menyenangkan serta terus 

memberi  motivasi dan pengertian bahwa mempelajari bahasa Inggris tidaklah sulit sehingga siswa 

akan semangat belajar karena mereka terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Guru sebaiknya 

memonitor seluruh kegiatan di dalam kelas khususnya pada saat siswa mencoba membuat kalimat-

kalimat dalam menulis berdasarkan gambar yang mereka miliki. Guru memonitor dengan cara 

berkeliling kelas sambil memperhatikan pekerjaan siswa. Guru juga sebaiknya terus memberi latihan 

membuat kalimat berdasarkan gambar.  
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the increase in online learning outcomes of Mathematics in students 

through the Google Classroom application in class V MIN 7 Bandar Lampung. This research was conducted at 

MIN 7 Bandar Lampung for the 2020/2021 academic year. The research method used is Kemmis & Mc's 

Classroom Action Research Model. Taggart. This research was conducted in two cycles consisting of planning, 

action, observation, and reflection stages for each cycle. Data collection techniques used are observation, 

written test, and documentation. The results showed that the application of the Google Classroom application 

as an access medium for online learning could be done well, as evidenced by the results of the students' learning 

comprehension scores which increased from Cycle I to Cycle II. At first the learning outcomes of pre-survey 

students were 45% of students who passed the KKM. Then with the implementation of the Google Classroom 

application, the learning outcomes of class V MIN 7 Bandar Lampung students increased by 73% in Cycle I. In 

Cycle II, it increased by 18% so that the percentage became 91%. This research is said to be successful because 

it has met the criteria for research success, namely 80% of students got a good score. So, it can be concluded 

that by applying Google Classroom as a medium of access to online learning in Class V MIN 7 Bandar 

Lampung, it can improve student learning outcomes. 

Key Word: Google Classroom, Mathematics Subjects, Student Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan hasil belajar daring Matematika pada peserta didik 

melalui aplikasi Google Classroom pada kelas V MIN 7 Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan di MIN 7 

Bandar Lampung tahun ajaran 2020/2021. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan 

Kelas Model PTK Kemmis & Mc. Taggart. Penelitian ini dilakukan dengan dua Siklus yang terdiri dari tahap 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi untuk setiap siklusnya. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu observasi, tes tulis, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi 

Google Classroom sebagai media akses pada pembelajaran daring dapat dilakukan dengan baik, terbukti dari 

hasil skor pemahaman belajar peserta didik yang mengalami peningkatan dari Siklus I sampai Siklus ke-II. 

Pada mulanya hasil belajar peserta didik pra survey yaitu 45% siswa yang lulus KKM. Kemudian dengan 

diterapkannya aplikasi Google Classroom, hasil belajar peserta didik kelas V MIN 7 Bandar Lampung terjadi 

kenaikan pada Siklus I sebesar 73%. Pada Siklus ke-II mengalami peningkatan sebesar 18% sehingga 

persentase menjadi 91%. Penelitian ini dikatakan berhasil karena telah memenuhi kriteria keberhasilan 

penelitian yaitu 80% peserta didik mendapat skor baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan 

Google Classroom sebagai media akses pada pembelajaran yang di lakukan secara daring di Kelas V MIN 7 

Bandar Lampung dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Kata Kunci: Google Classroom, Mata Pelajaran Matematika, Hasil Belajar Peserta Didik 

 

Latar Belakang Masalah 

Kita ketahui pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu negara, karena hal 

tersebut mempengaruhi kualitas SDM yang dimiliki. Pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat 

membawa pengaruh terhadap kemajuan suatu bangsa.  
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Menginjak bulan Maret 2020 di Indonesia menyebarlah isu penyebaran Covid-19. Virus ini di akhir 

tahun 2019 terjadi kasus terinfeksi pertama di negara China yaitu kota Wuhan yang kemudian 

menyebar keseluruh dunia termasuk Indonesia. Hal tersebut membawa dampak yang besar terhadap 

seluruh aspek Negara. Salah satunya yaitu di bidang pendidikan. Kebijakan Pemerintah untuk 

mencegah penyebaran covid salah satunya adalah dengan pembatasan sosial, sehingga kegiatan 

pembelajaran secara tatap muka tidak bisa dilaksanakan.  

 

Pembelajaran daring merupakan salah satu jenis pembelajaran yang berbasis elektronik. Pembelajaran 

ini harus memanfaatkan alat-alat canggih seperti handphone pintar atau smartphone, laptop atau 

komputer dan yang didukung oleh jaringan internet yang memadai. Penyajian pembelajaran daring 

berbasis web ini bisa menjadi lebih interaktif. Proses pembelajaran daring ini tentunya memiliki 

kelebihan yakni dapat meminimalisir kontak fisik antar individual, bisa menampilkan beragam media 

pembelajaran dan dapat dilakukan kapan saja sehingga memungkinkan pembelajaran dilakukan secara 

fleksibel. 

 

Keadaan tersebut ternyata mempengaruhi hasil belajar yang diperoleh peserta didik. Kurangnya minat 

dan interaksi pembelajaran, menyebabkan kurang optimalnya hasil belajar. Sehingga dibutuhkan 

platform lain yang mudah diakses dan juga bisa menciptakan interaksi antara guru dengan peserta 

didik, yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

 

Hal ini menjadi tantangan bagi guru untuk tetap dapat menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan, menarik, dan aktif. Walaupun pembelajaran dilaksanakan jarak jauh atau daring, guru 

harus mampu meningkatkan keaktifan siswa. Keaktifan siswa dapat tercipta melalui penerapan metode 

pembelajaran yang menarik. Salah satu alternatif tindakan yang harus diambil oleh guru yaitu dengan 

memanfaatkan Google Classroom sebagai metode  pembelajaran yang menarik dalam pembelajaran 

daring. Google Classroom merupakan satu platform asinkron yang disediakan oleh akun Google. 

Aplikasi ini gratis dan mudah untuk diakses oleh peserta didik. Dalam proses pembelajaran guru dapat 

membagikan materi, memberi tugas melalui aplikasi ini. Kelebihan dari aplikasi Google Classroom 

dibanding aplikasi lain yaitu aplikasi Google Classroom dapat digunakan untuk membuat dan 

mengelola kelas, tugas, nilai serta dapat memberikan masukan secara langsung. Adanya kelebihan 

tersebut diharapkan peserta didik dapat lebih mudah belajar secara madiri menggunakan aplikasi 

Google Classroom sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk menerapkan pembelajaran dengan 

menggunakan aplikasi Google Classroom untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran dimasa pandemi ini. 

 

Identifkasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam pembelajaran, 

yaitu sebagai berikut: Adanya pandemi Covid 19 mengakibatkan pembelajaran tidak bisa 

dilaksanakan secara tatap muka, sehingga harus dilaksanakan secara jarak jauh (daring). Tidak semua 

platform (aplikasi pembelajaran jarak jauh) dapat diterapkan di semua sekolah. 

 

Pembatasan Masalah 

Agar peneliti lebih terarah, penulis membatasi masalah pada: Ruang lingkup yang diteliti yaitu 

pemanfaatan aplikasi Google Classroom untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Matematika. Penelitian ini dilakukan di kelas V MIN 7 Bandar Lampung. 
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Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah 

pemanfaatan aplikasi Google Classroom pada pembelajarana daring dapat meningkatkan hasil 

belajar Matematika peserta didik kelas V di MIN 7 Bandar Lampung?” 

 

Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan 

hasil belajar daring Matematika melalui aplikasi Google Classroom pada peserta didik kelas V MIN 7 

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2020/2021. 

 

LANDASAN TEORI 

Pembelajaran daring adalah proses pembelajaran tidak terjadinya kontak dalam bentuk tatap muka 

langsung antara pengajar dan pembelajar. Komunikasi berlangsung dua arah yang dijembatani dengan 

media seperti komputer, televisi, radio, telepon, internet, video, dan sebagainya. Menurut Moore, 

Dickson Deane, dan Galyen, pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan 

jaringan internet dengan aksesbilitas, konektivitas, fleksibilitas dan kemampuan untuk memunculkan 

berbagai jenis interaksi pembelajaran.  

 

Pembelajaran daring memungkinkan pembelajar untuk memperoleh pendidikan pada semua jenis, 

jalur, dan jenjang secara mandiri dengan menggunakan berbagai sumber belajar dengan program 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan kondisinya. Pembelajaran daring 

menyediakan berbagai pola dan program untuk melayani kebutuhan masyarakat dan mengembangkan 

serta mendorong terjadinya inovasi berbagai proses pembalajaran dengan berbagai sumber belajar. 

Pembelajaran daring diharapkan dapat mengatasi masalah kesenjangan pemerataan kesempatan, 

peningkatan mutu, relevansi, dan efesiensi dalam bidang pendidikan yang disebabkan oleh berbagai 

hambatan seperti jarak, tempat, dan karakteristik pembelajar, tujuan pembelajaran dan proses 

pembelajaran. Dengan demikian, tujuan pembelajaran adalah untuk memberikan kesempatan 

Pendidikan kepada siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran secara tatap muka. 

 

Hasil belajar secara umum adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh peserta didik berkat adanya 

usaha atau fikiran yang mana hal tersebut dinyatakan dalam bentuk penguasaan, pengetahuan dan 

kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga terlihat dalam diri individu 

pada penilaian terhadap sikap, pengetahuan, kecakapan dasar dan perubahan tingkah laku secara 

kuantitatif. Hasil belajar juga dapat didefinisikan sebagai prestasi belajar yang dicapai oleh peserta 

didik dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan membawa suatu perubahan dan pembentukan 

tingkah laku seseorang dalam sebuah sistem Pendidikan.  

 

Keaktifan belajar siswa merupakan unsur dasar yang penting bagi keberhasilan proses 

pembelajaran. Keaktifan adalah kegiatan yang bersifat fisik maupun mental, yaitu berbuat dan 

berfikir sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Belajar yang berhasil harus melalui 

berbagai macam aktifitas, baik aktifitas fisik maupun psikis. Aktifitas fisik adalah siswa giat aktif 

dengan anggota badan, membuat sesuatu, bermain maupun bekerja, ia tidak hanya duduk dan 

mendengarkan, melihat atau hanya pasif. Siswa yang memiliki aktifitas psikis (kejiwaan) adalah 

jika daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi dalam rangka pembelajaran. 

 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada semua jenjang pendidikan, mulai dari 

tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bahkan matematika diajarkan di taman kanak-kanak 

secara informal. Matematika merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang cara berhitung atau 
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mengukur sesuatu dengan angka, simbol, atau jumlah. Matematika tak lepas dari kehidupan sehari-

hari baik secara langsung maupun tidak langsung.  

 

Pembelajaran matematika di SD/MI adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk 

menciptakan suasana lingkungan kelas atau sekolah yang memungkinkan siswa melaksanakan 

kegiatan belajar matematika di sekolah, dan untuk mengembangkan keterampilan serta kemampuan 

siswa untuk berfikir logis dan kritis dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran matematika harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk berusaha mencari 

pengalaman tentang matematika, agar pelajaran matematika tidak hanya sebagai pelajaran hafalan 

atau sekedar rumus saja tetap mengerti cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari 

mereka. Pembelajaran matematika juga harus melalui proses yang bertahap dari konsep yang 

sederhana ke konsep yang lebih kompleks. 

 

Siswa Sekolah Dasar berada pada tahap perkembangan kognitif yang berbeda dengan siswa sekolah 

pada jenjang berikutnya. Dalam teori perkembangan intelektual yang dikembangkan piaget, siswa 

SD/MI sebagian besar berada pada tahap oprasi konkrit. Oleh karena itu pembelajaran di SD/MI 

sedapat mungkin dimulai dengan menyajikan masalah konkrit atau realistik sehingga dapat 

dibayangkan oleh siswa. 

 

Kerangka Berpikir 

Pencapaian tujuan pembelajaran merupakan harapan bagi semua guru, dan sebagai tolok ukurnya 

adalah keaktifan siswa dalam pembelajaran. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi 

keaktifan dan hasil belajar siswa baik itu faktor dari dalam diri siswa (intern) ataupu faktor dari luar 

siswa (ekstern). Salah satu yang mempengaruhi hal tersebut yaitu penggunaan aplikasi sekaligus 

sebagai media pembelajaran yang dianggap kurang sesuai sehingga mengakibatkan kebosanan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran daring dimasa pandemi. Untuk itu seorang guru harus mampu 

memilih metode dan penggunaan media pembelajaran yang sesuai dan tepat. Metode dan 

penggunaan media yang tepat adalah yang mampu menumbuhkan semangat belajar dan 

menumbuhkan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka peneliti akan menerapkan metode pembelajaran 

dengan memanfaatkan Media Google Classroom sebagai akses belajar yang bertujuan untuk dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelaajaran. Karena apabila kektifan siswa dapat 

meningkat maka hasil belajarnya juga akan lebih optimal. 

 

Hipotesis 

Hipotesis diartikan sebagai anggapan sementara yang menjadi landasan kegiatan yang telah 

dilakukan. Dalam penelitian ini yang menjadi hipotesis adalah keaktifan siswa dan hasil belajar 

Matematika meningkat pada pembelajaran daring dengan memanfaatkan Google Classroom sebagai 

media akses belajar pada Kelas V MIN 7 Bandar Lampung. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas V MIN 7 Bandar Lampung, yang berlokasi di Jl. Pulau Buton Gg. 

Gunung Kancil, Kelurahan Jagabaya II Bandar Lampung. Waktu penelitian dilaksanakan pada 

Semester 2 pada bulan Februari 2021. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik Kelas V 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 7 Bandar Lampung dengan jumlah siswa keseluruhan sebanyak 22 

anak yang terdiri dari laki-laki sebanyak 10 anak dan perempuan sebanyak 12 anak. 
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Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data utama (primer) dan data pendukung 

(sekunder). Sumber data utama adalah peserta didik yang  meliputi nilai hasil ulangan. Sedangkan 

data pendukung berupa hasil pengamatan yang berasal dari teman sejawat yang ikut menjadi observer 

selama proses pembelajaran. 

 

Ada dua hal yang menjadi objek penelitian dalam penelitian tindakan kelas ini, yaitu : Variabel 

Masalah, adalah variabel yang tergantung dan sebagai variabel akibat. Dalam penelitian ini variabel 

masalahnya adalah peningkatan hasil belajar dan keaktifan belajar siswa pada masa pembelajaran 

daring. Variabel Tindakan, adalah variabel yang mempengaruhi atau disebut variabel sebab. Dalam 

penelitian ini variabel tindakannya adalah pemanfaatan Google Classroom sebagai media belajar. 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 teknik, yaitu teknik 

observasi dan teknik tes. Observasi digunakan untuk mengambil data mengenai kegiatan peserta didik 

dalam mengakes aplikasi Google Classroom sebagai media belajar. Apakah peserta didik aktif dalam 

menggunkan aplikasi tersebut. 

 

Indikator Kinerja  

Untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan hasil penelitian, penulis menetapkan indikator 

keberhasilan penelitian, sebagai berikut: dalam penelitian ini diterapkan dalam ketuntasan belajar 

siswa secara individual, dengan kriteria kelulusan minimal 70. Secara klasikal dinyatakan tuntas 

apabila nilai siswa yang sudah tuntas mencapai 85% dari jumlah keseluruhan siswa. 

 

Prosedur Penelitian  

Kegiatan penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus penelitian. Penelitian ini diawali 

kegiatan observasi sebagai penjajakan untuk memperoleh informasi dan gambaran terhadap 

permasalahan yang sedang dihadapi, diteliti dan tindakan yang telah dilakukan oleh guru dan 

dilanjutkan dengan membahas hasil observasi serta merencanakan dan menetapkan tindakan.  

 

PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 

Pembelajaran secara daring memanglah tidak sama jika dibandingkan dengan pembelajaran secara 

tatap muka yang mempertemukan guru dan peserta didik secara lansung. Oleh sebab itu pemerolehan 

hasil belajar siswa pada tahap awal atau berdasarkan hasil observasi pada saat pra survey, diketahui 

kondisi hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara daring di masa pandemi virus di kelas V 

semester 2 MIN 7 Bandar Lampung, yaitu : 

 

Tabel Hasil Belajar Matematika Pra-survey Peserta Didik kelas V Semester Genap MIN 7 

Bandar Lampung TP.2020/2021 

No. Nama Peserta Didik 

Nilai 

KKM Pra 

Survey 

Keterangan 

1 Abdurahman Kahfi Al Hasyir 70 75 Ti   Tuntas 

2 Adara Perlita Oktory 70 60 Tidak Tuntas 

3 Afdan Sendy As Sodik 70 80 Tuntas 

4 Alif Alhadi 70 75 Tuntas 

5 Alif Muhammad Rizqi 70 70 Tuntas 

6 Alya Shafira 70 60 Tidak Tuntas 

7 Atha Rizki Darmawan 70 50 Tidak Tuntas 
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8 Aulia Apriliani 70 60 Tidak Tuntas 

9 Callysta Vera Kania 70 75 Tuntas 

10 Cantika Putri Elija 70 70 Tuntas 

11 Danish Abrisam Ariatama 70 75 Tuntas 

12 Fenita Nurul Islami 70 60 Tidak Tuntas 

13 Gesti Mulya Sari 70 65 Tidak Tuntas 

14 Hafizha Aqilatun Nisa 70 75 Tuntas 

15 M. Satrio Aldiano 70 60 Tidak Tuntas 

16 M. Aditia Pratama 70 75 Tuntas 

17 M. Akbar Pratama 70 60 Tidak Tuntas 

18 Maya Cantika Putri 70 50 Tidak Tuntas 

19 Miftahul Ma'wa 70 60 Tidak Tuntas 

20 Muhammad Abdu Karim 70 60 Tidak Tuntas 

21 Nadhiya Aulia Putri 70 65 Tidak Tuntas  

22 Tasya Septiani 70 75 Tuntas 

Jumlah 1455 

Rata-rata 66 

Nilai tertinggi 80 

Nilai terendah 50 

Persentase ketuntasan 45% 

Sumber : Dokumentasi Guru 

 

Berdasarkan data prasurvey yang tercantum diatas bahwa hasil belajar daring siswa kelas V semester 

2 MIN 7 Bandar Lampung masih rendah, masih banyak peserta didik yang mendapat nilai dibawah 

kriteria ketuntasan minimal. Dari 22 peserta didik, yang nilainya mencapai KKM hanya 10 siswa. Jadi 

persentase ketuntasannya mencapai 45%. Dan 12 peserta didik lainnya mendapat nilai dibawah KKM. 

Persentase ketidaktuntasannya mencapai 55%. Secara umum ditemukan ada banyak peserta didik 

yang mendapat nilai dibawah KKM di masa pandemi virus dengan pembelajaran secara daring, 

kondisi ini memotivasi penulis untuk memanfaatkan Google Classroom yang berfungsi sebagai media 

akses belajar untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar daring pada peserta didik.  

 

Paparan Hasil Pelaksanaan Siklus I 

Dalam penelitian tindakan kelas ini akan dipakai model siklus yang dilakukan secara berulang-ulang 

dan berkelanjutan, sehingga diharapkan semakin lama semakin menunjang peningkatan yang 

diinginkan. Dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 2 siklus, siklus 1 terdiri 2 kali pertemuan dan 

siklus 2 terdiri 2 kali pertemuan. 

 

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada setiap Siklus yaitu yang terdiri dari Siklus I dan Siklus II, 

menunjukkan bahwa dengan pemanfaatan aplikasi Google Classroom sebagai media akses belajar 

yang dilakukan secara jarak jauh atau daring ini berpotensi bertambahnya keaktifan dan nilai yang 

diperoleh siswa dalam pembelajaran di masa pandemi virus. Hal ini disebabkan oleh proses 

pembelajaran yang mendorong siswa lebih aktif dalam belajar daring, berpikir kritis dalam berbagai 

perspektif dan menjadikan siswa lebih berimajinasi dalam mencari dan menentukan jawaban atas 

pertanyaan yang diberikan oleh guru melalui aplikasi Google Classroom. Melalui pembelajaran yang 

disajikan secara daring, dapat melatih siswa lebih mandiri dan belajar hal-hal baru yang sebelumnya 
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belum pernah didapatkan dari pembelajaran melalui Google Claasroom dan juga melatih kejujuran 

siswa mengerjakan dan melakukan pembelajaran jarak jauh tanpa pengawasan guru secara langsung. 

 

Pembahasan keberhasilan belajar daring dengan mengimplementasikan apliklasi Google Claasroom 

dengan mengacu pada hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan dan hasil yang diperoleh terhadap 

pembelajaran mengalami peningkatan pada setiap siklus nya. Peneliti mencukupkan sampai dengan 

siklus 2 karena telah mencapai target yang telah ditentukan peneliti yaitu 88% dari jumlah peserta 

didik yang telah mencapai nilai KKM yang ditetapkan oleh sekolah tersebut yaitu 70. Peningkatan 

hasil belajar peserta didik dapat dilihat dalam tabel dan grafik dibawah ini : 

 

Tabel Pemanfaatan Google Classroom Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Matematika Secara Daring pada Siswa Kelas V MIN 7 Bandar Lampung 

 

No. Nama Peserta Didik 

Nilai 

KKM Pra 

Survey 

Siklus I Siklus II 

1 Abdurahman Kahfi Al Hasyir       70 75 80 85 

2 Adara Perlita Oktory       70 60 65 80 

3 Afdan Sendy As Sodik       70 80 85 90 

4 Alif Alhadi       70 75 80 85 

5 Alif Muhammad Rizqi       70 70 75 100 

6 Alya Shafira       70 60 70 80 

7 Atha Rizki Darmawan       70 50 60 75 

8 Aulia Apriliani       70 60 75 85 

9 Callysta Vera Kania       70 75 80 90 

10 Cantika Putri Elija       70 70 80 100 

11 Danish Abrisam Ariatama       70 75 85 100 

12 Fenita Nurul Islami       70 60 60 75 

13 Gesti Mulya Sari       70 65 75 85 

14 Hafizha Aqilatun Nisa       70 75 85 90 

15 M. Satrio Aldiano       70 60 60 80 

16 M. Aditia Pratama       70 75 85 100 

17 M. Akbar Pratama       70 60 75 85 

18 Maya Cantika Putri       70 50 60 65 

19 Miftahul Ma'wa       70 60 60 60 

20 Muhammad Abdu Karim       70 60 70 80 

21 Nadhiya Aulia Putri       70 65 75 85 

22 Tasya Septiani       70 75 80 100 

Jumlah 1455 1620 1875 

Nilai Rata-rata 66 74 85 

% Ketuntasan Belajar 45% 73% 91% 

% Belum Tuntas Belajar 55% 27% 9% 
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Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil belajar daring peserta didik pada siklus I yaitu 

terdapat 16 siswa yang tuntas dengan persentase 73%, sedangkan siswa yang belum tuntas ada 6 

siswa dengan persentase 27%. Pada siklus II terdapat 20 siswa yang tuntas dengan persentase 91%, 

sedangkan peserta didik yang masih belum tuntas ada 2 siswa dengan persentase 9%.  

 

Berikut ketuntasan belajar daring siswa bisa dilihat pada diagram berikut:  

 
 

Pada gambar diagram di atas dapat dilihat bahwa hasil ketuntasan belajar daring peserta didik pada 

tiap siklus mengalami peningkatan. Adanya peningkatan hasil belajar yang dilakukan secara daring 

pada peserta didik juga dipengaruhi oleh aktivitas peserta didik pada setiap pertemuan, serta 

pengelolaan pembelajaran yang semakin baik dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Dari 

hasil tes, observasi dan dokumentasi yang telah peneliti laksanakan sehingga memperoleh kesimpulan 

bahwa pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh atau daring dengan memanfaatkan 

aplikasi Google Classroom membawa dampak positif yang dapat meningkatan keaktifan dan hasil 

belajar pada siswa kelas V MIN 7 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2020/2021. Pembelajaran yang 

dilakukan secara daring dengan menerapkan aplikasi Google Classroom telah terlaksana dengan 

perubahan positif, sehingga keaktifan dan hasil belajar siswa dapat meningkat meskipun belum 

sepenuhnya. Namun diharapkan penerapannya tidak hanya disini, perlunya mengadakan tindak lanjut 

ini dengan lebih memperdalam penggunaan aplikasi Google Classroom sebagai media akses belajar di 

masa pandemi virus yang dilakukan secara jarak jauh atau daring. 

 

Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pembelajaran dengan memanfaatkan  

aplikasi Google Classroom dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar daring pada peserta didik 

di masa pandemi, walaupun pelaksanaannya belum bisa maksimal seperti yang diharapkan namun 

sudah ada usaha dari peneliti untuk melaksanakan pembelajaran tersebut dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa meskipun pembelajaran dilakukan secara daring. Hal ini terbukti adanya perbaikan 

proses belajar mengajar di MIN 7 Bandar Lampung dan meningkatnya keaktifan serta hasil belajar 

peserta didik kelas V  pada  pembelajaran yang dilakukan secara daring.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Kesimpulan 

Pembelajaran daring yang dilakukan dengan pemanfaatan aplikasi Google Classroom dapat 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar Matematika pada peserta didik. Hal tersebut dapat dilihat 

dari setiap siklus yang menunjukkan adanya peningkatkan hasil belajar Matematika pada peserta didik 

kelas V MIN 7 Bandar Lampung. Pembelajaran daring dengan penerapan alpikasi Google Classroom 

sebagai media akses belajar di masa pandemi virus yang dilakukan secara jarak jauh telah dilakukan 

dengan baik. Hal ini dapat terlihat pada peningkatan yaitu dari hasil tes peserta didik yang diperoleh 

berdasarkan tes tertulis pada tiap-tiap siklus. Terbukti dari pemerolehan skor hasil belajar peserta 

0%

50%
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Kondisi Awal Siklus I Siklus II

45%

73%
91%

Peningkatan Ketuntasan Belajar Daring Siswa 

dengan Pemanfaatan Google Classroom 
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didik mengalami peningkatan dari Siklus I sampai Siklus ke-II.  Pada mulanya, pemerolehan nilai 

Matematika pada peserta didik saat Pra Survey menunjukkan angka keberhasilan dengan persentase 

yaitu 45%. Kemudian dengan diterapkannya pembelajaran menggunakan Google Classroom dalam 

proses pembelajaran Matematika, terjadi peningkatan pada Siklus I sebesar 28%, sehingga persentase 

ketuntasan pada Siklus I yaitu 73%. Pada Siklus ke-II mengalami peningkatan sebesar 18% dari 

Siklus I, sehingga persentase menjadi 91%. Penelitian ini dikatakan berhasil karena telah memenuhi 

kriteria keberhasilan penelitian yaitu 80% peserta didik mendapat skor baik. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa dengan memanfaatkan alpikasi Google Classroom sebagai media akses belajar di masa 

pandemi virus yang dilakukan secara jarak jauh atau daring pada siswa di kelas V MIN 7 Bandar 

Lampung dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar Matematika pada peserta didik. 

 

Saran  

Saran yang perlu dipertimbangkan, yaitu: Pelaksanaan pembelajaran daring dengan menggunakan 

aplikasi Google Classroom pada siswa kelas V MIN 7 Bandar Lampung dapat meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar siswa, sehingga dapat dijadikan sebagai media akses alternatif dalam 

pembelajaran daring.  Guru hendaknya menyadari bahwa setiap siswa mempunyai tingkat keaktifan 

yang berbeda-beda dan diharapkan keaktifan itu untuk dapat diasah terus agar dapat ditingkatkan. 

Sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik.  Dengan mengetahui penggunaan 

Google Classroom memberikan dampak positif pada hasil belajar siswa secara daring. Guru 

diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan media 

pembelajaran berbasis teknologi dan meningkatkan pengajaran yang lebih baik. 
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ABSTRACT 

The aims of this research are: To find out the use of group counseling in increasing students' learning 

motivation., To train our abilities as prospective school counselors in helping students solve their problems., To 

improve our skills as supervising teachers in the use of counseling with a group approach in dealing with client 

problems. The implementation of the experiment with this design was carried out by giving action to the subject, 

namely the research subject. Before being given treatment, the group was given a pretest (T1) and after that was 

given a posttest (T2). The results of the research and discussion that have been described previously, it can be 

concluded that the provision of action in the form of the use of group counseling services can increase student 

learning motivation. This can be seen from the results of the pretest and post-test which showed an increase in 

learning motivation. The increase is shown from the data the average score of students' learning motivation 

(pretest) is 59.67, and after being given group counseling services, the average score of learning motivation 

(post-test) increases to 80.33. The behavior shown by group members after attending group counseling is an 

increase in the duration of learning, where students are seen more often use time outside of class hours and take 

longer to discuss lessons, an increase in the frequency of learning such as repeating lessons that have been 

learned more often, persistence in learning becomes better, the level of aspiration and tenacity in learning, as 

well as a better or positive arch and attitude. 

Key Word: Counseling Services, Learning Motivation 

 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui penggunaan konseling kelompok dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa., Melatih kemampuan kita sebagai calon konselor sekolah dalam membantu siswa 

menyelesaikan masalahnya., Meningkatkan keterampilan kita sebagai guru pembimbing dalam penggunaan 

konseling dengan pendekatan kelompok dalam menangani masalah klien. Pelaksanaan eksperimen dengan 

desain ini dilakukan dengan memberikan tindakan terhadap subjek, yaitu subjek penelitian. Sebelum diberikan 

perlakuan, kelompok tersebut diberi pretest (T1) dan setelahnya diberikan posttest (T2). Hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian tindakan berupa 

penggunaan layanan konseling kelompok dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat hasil 

dari pretest dan post-test yang menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar. Peningkatan tersebut 

ditunjukkan dari data skor rata-rata motivasi belajar siswa (pretest) adalah 59,67, dan setelah diberikan layanan 

konseling kelompok, skor rata-rata motivasi belajar (post-test) meningkat menjadi 80,33. Perilaku yang 

ditunjukkan anggota kelompok setelah mengikuti konseling kelompok adalah adanya peningkatan durasi dalam 

belajar, dimana siswa terlihat lebih sering memanfaatkan waktu diluar jam pelajaran dan lebih lama dalam 

membahas pelajaran, peningkatan frekuensi dalam belajar seperti lebih sering mengulangi pelajaran yang 

telah dipelajari, persistensi dalam belajar menjadi lebih baik, tingkat aspirasi serta keuletan dalam belajar, 

serta arch dan sikap yang lebih baik atau positif.   

Kata Kunci  : Layanan Konseling, Motivasi Belajar 
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Latar Belakang 

Dalam proses pembelajaran, motivasi memiliki berfungsi sebagai pendorong usaha dalam pencapaian 

prestasi. Seseorang melakukan sesuatu usaha karena adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik 

dalam belajar akan menunjukan hasil yang baik. Dengan kata lain bahwa dengan adanya usaha yang 

tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan 

prestasi yang baik. Intensitas motivasi seseorang siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian 

prestasi belajarnya. Dalam kaitan pentingnya peningkatan motivasi belajar pada diri siswa  sebagai 

salah satu factor penting untuk meraih prestasi akademik. Seseorang melakukan aktivitas karena 

didorong oleh adanya faktor-faktor, kebutuhan biologis, instink, dan mungkin unsur-unsur kejiwaan 

yang lain serta adanya pengaruh perkembangan budaya manusia. 

 

Seseorang itu akan berhasil dalam belajar, kalau dalam dirinya sendiri ada keinginan untuk belajar. 

Inilah prinsip dan hukum pertama dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran. Keinginan atau 

dorongan untuk belajar inilah yang disebut dengan motivasi. Motivasi dalam hal ini meliputi dua hal : 

Mengetahui apa yang akan dipelajari; Memahami mengapa hal tersebut patut dipelajari 

 

Berpijak pada kedua unsur motivasi inilah sebagai dasar permulaan yang baik untuk belajar. Sebab 

tanpa motivasi dalam belajar (tidak mengerti apa yang akan dipelajari dan tidak memahami mengapa 

hal tersebut patut dipelajari) maka kegiatan belajar mengajar tersebut akan sulit untuk berhasil. 

 

Berdasarkan hasil observasi awal (prapenelitian), khususnya pada siswa Kelas IX-H di SMP Negeri 1 

Kota Bumi Tahun Pelajaran 2021-2022 didapatkan informasi dari guru bidang studi mengenai 

gambaran siswa yang memiliki motivasi rendah. Sesuai data yang didapatkan, hal  ini teridentifikasi 

dari sejumlah  siswa menunjukan perilaku sebagai berikut: Banyaknya siswa menggunakan waktu 

luang untuk mengobrol atau bermain. Banyaknya siswa tidak mengulas kembali pelajaran yang telah 

diberikan  Siswa kurang dapat memanfaatkan waktu yang diberikan oleh gurunya dlam menanyakan 

materi yang kurang dimengerti. Banyaknya siswa yang kurang berkonsentrasi dalam mengikuti 

pelajaran serta malas dalam mengerjakan PR. Banyaknya nilai yang didapati siswa kurang 

memuaskan. Banyaknya siswa yang malas keperpustakaan serta membeli buku pelajaran yang 

dianjurkan oleh gurunya. 

 

Dalam melakukan layanan bimbingan kelompok, diharapkan dapat menjadi solusi untuk 

permasalahan siswa terutama pada siswa Kelas IX-H di SMP Negeri 1 Kota Bumi Tahun Pelajaran 

2021-2022. Dalam pelaksanaan layanan konseling kelompok, digunakan dinamika kelompok sebagai 

media kegiatannya. Apabila dinamika kelompok dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara baik 

dan epektif, maka layanan tersebut dapat berjalan dengan baik. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian 

ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut: Banyaknya siswa menggunakan waktu luang untuk 

mengobrol atau bermain. Banyaknya siswa tidak mengulas kembali pelajaran yang telah diberikan. 

Siswa kurang dapat memanfaatkan waktu yang diberikan oleh gurunya dlam menanyakan materi yang 

kurang dimengerti. Banyaknya siswa yang kurang berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran serta 

malas dalam mengerjakan PR. Banyaknya nilai yang didapati siswa kurang memuaskan. Banyaknya 

siswa yang malas keperpustakaan serta membeli buku pelajaran yang dianjurkan oleh gurunya. 
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Batasan Masalah 

Dari beberapa masalah yang timbul, maka penelitian ini dibatasi pada motivasi belajar siswa yang 

masih rendah terhadap siswa Kelas IX-H di SMP Negeri 1 Kota Bumi Tahun Pelajaran 2021-2022 . 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: ”Apakah layanan konseling kelompok dapat meningkatkan 

motivasi belajar pada siswa Kelas IX-H di SMP Negeri 1 Kota Bumi Tahun Pelajaran 2021-2022?” 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui penggunaan konseling kelompok dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Melatih kemampuan kita sebagai calon konselor sekolag dalam 

membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Meningkatkan keterampilan kita sebagai guru 

pembimbing dalam penggunaan konseling dengan pendekatan kelompok menangani masalah klien. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini mengambil tempat di SMP Negeri 1 Kota Bumi yang berlokasi di Jl. Letkol A. Rifai no. 

40 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Salah satu ciri dari kegiatan ilmiah adalah terdapat suatu 

metode yang tepat dan sistematis sebagai penentu ke arah pemecahan masalah, ketetapan memilih 

metode merupakan persyaratan yang utama agar dapat tercapai hasil yang diharapkan. 

 

Desain penelitian harus sesuai dengan metode penelitian yang dipilih. Prosedur serta alat yang 

digunakan dalam penelitian harus cocok dengan metode penelitian yang digunakan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Sebagaimana yang dikemukakan oleh W. 

H. Wermeister (Sukardi: 2004) mengemukakan bahwa percobaan modifikasi kondisi yang dilakukan 

secara disengaja dan terkontrol dalam menentukan peristiwa atau kejadian, serta pengamatan terhadap 

perubahan yang terjadi pada peristiwa itu sendiri. 

 

Desain atau rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain dengan kelompok tunggal. 

Pelaksanaan eksperimen dengan desain ini dilakukan dengan memberikan pelakuan (X) terhadap 

subjek, yaitu subjek penelitian. Sebelum diberikan perlakuan, kelompok tersebut diberi pretest (T1) 

dan setelahnya diberikan posttest (T2). Hasil keduanya dibandingkan untuk menguji apakah perlakuan 

memberi pengaruh kepada kelompok tersebut. Secara bagan desain kelompok tunggal pretest-posttest 

dapat dilihat dalam gambar berikut: 

 

  

  Gambar. Desain One Group Pretest-Posttest 

 

Subjek Penelitian diketahui melalui  penyebaran angket yang kisi – kisinya telah dibuat. Melalui 

penyebaran angket yang dilakukan kepada siswa Kelas IX-H SMP Negeri 1 Kota Bumi Tahun 

Pelajaran 2021-2022 akan diketahui seberapa banyak siswa yang memiliki motivasi belajar rendah. 

 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu : Variabel bebas, merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau dapat disebut dengan  variabel X. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

bimbingan kelompok. Variabel terikat, merupakan variabel yang dipengaruhi atau dapat disebut 

dengan variabel Y.  Variabel terikat dalam penelitian ini adalah motivasi belajar. 

T1               X             T2 
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Definisi Operasional 

Konseling Kelompok 

Konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan yang diberikan kepada individu dalam situasi 

kelompok. Bantuan yang diberikan bertujuan agar individu dapat menyelesaikan masalah-masalah 

mereka serta mampu mengembangkan diri secara optimal melalui dinamika kelompok sebagai 

medianya. Konseling kelompok ditujukan untuk memecahkan masalah klien serta mengembangkan 

potensi yang ada pada dirinya.  

 

Bernet (1963) mengemukakan tujuan dari bimbingan kelompok adalah sebagai berikut: Memberikan 

kesempatan-kesempatan pada siswa belajar hal-hal penting yang berguna bagi pengarahan dirinya 

yang berkaitan dengan masalah pendidikan, karir, pribadi dan sosial. Tujuan ini dicapai melalui 

kegiatan-kegiatan: Bantuan dalam mengadakan orientasi kepada situasi sekolah baru dan dalam 

menggunakan kesempatan-kesempatan dan fasilitas yang disediakan sekolah. Mempelajari masalah-

masalah hubungan antarpribadi yang terjadi dalam kelompok dalam kehidupan sekolah dapat 

mengubah perilaku individu dan kelompok dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat 

Mempelajari secara kelompok masalah-masalah pertumbuhan dan perkembangan, belajar 

menyesuaikan diri dalam kehidupan, dan menerapkan pola hidup sehat. Memberikan layanan-layanan 

penyembuhan melalui kegiatan kelompok dengan: Mempelajari masalah-masalah manusia pada 

umumnya. Menghilangkan ketegangan-ketegangan emosi, menambah pengertian mengenai dinamika 

kepribadian, dan mengarahkan kembali energi yang terpakai untuk memecahkan masalah-masalah 

tersebut sesuai dengan susunan yang permisif. Untuk mencapai tujuan-tujuan bimbingan secara lebih 

ekonomis dan epektif daripada melalui kegiatan bimbingan individual. 

 

Motivasi Belajar 

Menurut pendapat Winkel (1983: 27): “Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam 

diri siswa yang menimbulkan kegiatan-kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar 

itu, maka tujuan yang dikehendaki siswa itu akan tercapai .”Keseluruhan daya penggerak yang 

menimbulkan kegiatan-kegiatan belajar diharapkan daya penggerak yang berasal dari dalam diri siswa 

itu sendiri siswa tersebut dapat lebih mengetahui arah kegiatan belajar yang akan dilakukan sehingga 

tujuan belajar yang dinginkan sesuai dan optimal. 

 

Menurut Sardiman A.M. (2003 :86) macam-macam motivasi belajar adalah : Motivasi intrinsik, yaitu 

motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dari dalam 

diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi ekstrinsik, yaitu motif-motif 

yang menjadi aktif atau berfungsinya karena ada rangsangan dari luar. 

 

Tehnik Pengumpulan Data 

Cara–cara yang ditempuh untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi 

Peneliti menggunakan tehnik observasi secara langsung di sekolah SMP Negeri 1 Kota Bumi pada 

siswa Kelas IX-B. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang objektif. 

b. Angket 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari responden mengenai motivasi belajar. 

Untuk mengetahui data pribadi dan latar belakang serta bakat dan minat dapat juga dilakukan dengan 

cara pengisian angket.  
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c. Wawancara  

Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dilakukan secara langsung terhadap guru 

pembimbing, guru mata pelajaran dan siswa agar peneliti dapat menerima informasi seluas–luasnya 

mengenai permasalahan yang dihadapi oleh klien. Wawancara dilakukan untuk memperoleh 

keterangan seluas–luasnya tentang perilaku, masalah, dan karakteristik subjek penelitian secara jelas. 

Wawancara juga digunakan dalam proses konseling dengan klien. 

 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat – tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrument. Menurut Suharsimi Arikunto (1989:136), validitas suatu instrument dapat ditinjau dari 

beberapa segi yaitu: Validitas ramalan (predicti Validity). Validitas bandingan (Concurent validity). 

Validitas isi (Content Validity). Validitas susunan (Consstruc Validity) 

 

Uji Reliabilitas 

Menurut Suharsimi Arkunto (1989:142): “Reliabilitas menunjukan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrument cukup dapat dipercaya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrument tersebut sudah baik”. Untuk menguji reliabilitas angket dalam penelitian denagn rumus 

Spearman Brown, yaitu dengan pembelahan ganjil genap sebagai berikut: 

 

gg

gg

r

r
r




1

)(2
11  

Keterangan :  11r  = Koefisien reliabilitas seluruh test  

r gg    = koefisien korelasi item genap dan ganjil  

 

Teknik Analisis Data 

Pendekatan yang efektif adalah hanya dengan membandingkan nilai – nilai post –test dari kelompok. 

Untuk mengetahui efektivitas treatment maka digunakan rumus yang dikemukakan oleh Suharsimi 

Arikunto (2006) sebagai berikut : 

t = 

)1(

2




NN

dx

Md
 

Keterangan :  

Md : Mean dari deviasi (d) antara post test dan pre test 

Xd : Perbedan deviasi dengan mean deviasi  

N : Banyaknya subjek 

df : atau db adalah N-1 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Gambaran Umum Pra Layanan 

Penyelenggaraan kegiatan konseling kelompok dilakukan di SMP Negeri 1 Kota Bumi. Peneliti 

melakukan penyebaran angket motivasi, didapat hasilnya yaitu sebanyak 6 siswa yang memiliki 

motivasi belajar yang rendah. Selanjutnya dikomunikasikan hasilnya kepada 6 siswa tersebut, kami 
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membuat kesepakatan untuk membentuk suatu kelompok dan melaksanakan konseling kelompok, 

guna memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah pada anggota kelompok.  

 

2. Pelaksanaan Layanan Konseling Kelompok 

Keseluruhan kegiatan konseling kelompok dilaksanakan 5 kali pertemuan. Tahap-tahap kegiatan 

konseling kelompok dibagi menjadi empat tahap yang diantaranya sebagai berikut: 

a. Tahap Pembentukan 

Tahap ini merupakan tahap pengenalan diri, penglibatan diri, serta pemasukan diri. Tujuan dari tahap 

ini adalah agar anggota kelompok dapat memahami pengertian dari kegiatan konseling kelompok, 

tumbuhnya suasana kelompok dan saling terbuka serta tumbuhnya rasa saling percaya terhadap 

sesama anggota dan pemimpin dalam kelompok. 

 

Dalam tahap ini pemimpin kelompok mengatur tempat duduk dengan membentuk lingkarn, sehingga 

semua anggota kelompok dapat melihat satu sama lain secara langsung, serta terlihat jelas semua 

kegiatan anggota kelompok pada saat kegiatan berlangsung. Kemudian pemimpin kelompok 

menjelaskan cara pelaksanaan konseling kelompok dengan langkah-langkah diantaranya sebagai 

berikut: Pemimpin kelompok menjelaskan asas-asas kegiatan kelompok yaitu asa kerahasiaan, 

kesukarelaan dan kenormatipan. Pemimpin kelompok meminta seluruh anggota kelompok 

mengungkapkan harapan-harapan yang ingin dicapai oleh seluruh anggota kelompok. Pemimpin 

kelompok mengadakan kegiatan pengakraban. Kegiatan pengakraban dimantapkan dengan permainan 

dengan tujuan untuk pengakraban sesama anggota kelompok yang dipimpin oleh pemimpin 

kelompok. 

 

b. Tahap Peralihan 

Pemimpin kelompok bertugas menjembatani anatar tahap I dan Tahap III dengan cara memantapkan 

kembali asas – asas yang telah disebutkan. Kemudian pemimpin kelompok memeberikan waktu 

kepada anggota kelompok selama 2-5 menit untuk memikirkan apa yang dirasakan pada saat itu, dan 

pemimpin kelompok mengarahkan kegiatan kelompok ke konseling kelompok dengan topik bebas 

yang berupa masalah pribadi dari setiap anggota kelompok. Hasil yang diperoleh adalah para nggota 

kelompok merasa terbebas dari perasaan enggan, ragu, malu, atau saling tidak percaya untuk masuk 

kedalamnya. 

 

c. Tahap Kegiatan  

Tahap ini merupakan tahap inti dari kegiatan kelompok. Dalam tahap ini seluruh anggota kelompok 

berperan aktif dan terbuka dalam mengemukan apa yang dirasakan, dipikirkan dan apa yang mereka 

alami oleh mereka. Dalam pengungkapan masalah mereka, lebih terpokus pada motivasi belajar. 

Dalam tahap ini pemimpin kelompok menggunakan tehnik Client Centred. Setelah mengemukan 

masalahnya, kemudian masalah mereka dibahas secara bebas dan dinamis.  

 

Setelah sebagian anggota kelompok sudah mengungkapkan masalah mereka, pemimpin dan anggota 

kelompok mulai membahas masalah yang mereka alami. Ada dua anggota kelompok yang belum 

dapat mengungkapkan masalah mereka karena mereka belum siap. Namun kedua anggota tersebut 

tetap aktif dalam memberi masukan-masukan terhadap masalah yang dialami oleh anggota 

kelompok lainnya. 

 

Dalam pembahasan masalah yang dialami oleh anggota kelompok, pemimpin kelompok 

memberikan kesempatan atau kebebasan kepada anggota kelompok untuk memilih masalah 

masalah mana yang ingin dibahas per tama dan selanjutnya. Setelah semua anggota 
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kelompok berdiskusi untuk menentukan masalah yang akan dibahas pertama, didapati hasilnya 

adalah masalah yang dibahas pertama adalah masalah Da, Bp, Rs, dan Sy. Selain itu pemimpin 

kelompok memberikan kesempatan atau kebebasan kepada anggota kelompok dalam menyampaikan 

ide-ide mereka dalam memberikan pendapat dan tanggapan terhadap masalah yang mereka alarm 

sehingga mendapat solusi atau pemecahan terhadap masalah tersebut. 

 

Dari pembahasan masalah yang anggota kelompok laksanakan, muncul beberapa ide, saran, 

pendapat serta solusi seagai altematif penyelesaian masalah bagi setiap, anggota kelompok yang 

masalahnya dibahas. Sehingga pada akhimya didapati keputusan untuk pemecahan masalah yang 

tepat bagi setiap anggota kelompok yang tentunya mereka sendiri yang menentukan berdasarkan 

altematif problem solving yang ada.  

 

Pretest dilakukan sebelum konselor (peneliti) menyelenggarakan kegiatan konseling kelompok. 

Setelah diperoleh hasil pretest, siswa yang memperoleh skor motivasi belajar rendah diberikan 

perlakuan atau treatment konseling kelompok. Sebelum melaksanakan konseling kelompok, konselor 

(peneliti) menyebarkan angket motivasi terlebih dahulu terhadap siswa Kelas IX-H yang 

berjumlah 36 siswa. Skor tertinggi dalam angket motivasi belajar tersebut adalah 120 dan skor 

terenclah adalah 40. 

 

Selanjutnya untuk mengkatagorikan motivasi belajar siswa menjadi: tinggi, sedang, dan rendah, 

terlebih dahulu ditentukan besar intervalnya dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

6,26
3

80

3

40120








K

NRNT
i  

 

Berdasarkan interval tersebut, maka pengkatagorian skornya adalah sebagai berikut: 

Skor 94 – 120 tergolong tinggi; 

Skor 67 – 93 tergolong sedang; 

Skor 40 – 66 tergolong rendah. 

 

Hasil enam 6 orang siswa yang memiliki skor motivasi belajar yang rendah dari total 36 siswa yang 

mengikuti pretest. Berikut ini adalah skor motivasi belajar subjek sebelum diberikan perlakuan (pretest) 

dan sesudah mengikuti perlakuan (posttest) adalah: 

 

Tabel Skor Motivasi Belajar 

 

No. Nama Siswa Pretest Post-test 

1 Bp 57 74 

2 Da 61 81 

3 Ok 55 76 

4 Rs 60 85 

5 Sy 62 86 

6 Yw 63 80 

N =6  
Є=358 Є = 4 8 2  

x = 59,67 x = 80,33 

 

Dari hasil pretest terhadap enam subjek didapat nilai rata-rata skor motivasi belajar adalah sebesar 
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59,67 dan hal ini menunjukkan bahwa kondisi awal keenam subjek tersebut memiliki motivasi belajarnya 

rendah. Setelah dilakukan layanan  konseling kelompok, dari hasil post-test ke-enam subjek didapat 

nilai rata-rata motivasi belajar meningkat menjadi 80,33. Hal ini menunjukkan bahwa adanya 

peningkatan motivasi belajar Setelah dilakukan layanan konseling kelompok terhadap ke enam subjek 

tersebut. 

 

Tehnik Analisis Data 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Motivasi belajar dapat ditingkatkan melalui 

konseling kelompok pada siswa Kelas IX-H SMP Negeri 1 Kota Bumi Tahun Ajaran 2021-2022.  Untuk 

mengetahui apakah layanan konseling kelompok dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan seberapa 

besar perbedaan skor motivasi belajar sebelum diberikan perlakuan (pretest) dan setelah mendapat perlakuan 

(posttest) dilakukan dengan menggunakan rumus analisis data statistic independent sample/ uncorrelated 

data t-tes, dengan nilai distribusi t ditentukan dk = N-1 = 6 — 1 = 5 dengan taraf signifikan (a) 0,05, maka 

diperoleh ttb,l 0,05 (5) = 2,02. Sedangkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

 

Tabel. Uji t Hasil Pretest dan Posttest 

No. 
Nama 

Siswa 
Pretest Posttest 

Gain 

(d) 

Xd (d - 

Md) 

(Xd)' 

1 Bp 57 74 - 17 -4 16 

2 Da 61 81 20 -1 1 

3 Ok 55 76 21 0 0 

4 Rs 60 85 25 4 16 

5 Sy 62 86 24 3 9 

6 Yw 63 80 17 -4 1 6  

N = 6  
 

Є = 3 5 8  Є = 4 8 2  Є = 124 
 

Є = 5 8  

x = 59,67 x = 80,33 

 

Md = 21
6
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t = 21,15
38,1
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Hasil pretest dan posttest diperoleh thitung = 15,21. Kemudian dibandingkan dengan ttabel 0,05 (5) = 2,02. 

Karena thitung > ttabel  maka, Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara 

skor motivasi belajar siswa sebelum diberikan perlakuan (pretest) dan setelah diberikan perlakuan 

(posttest) dengan layanan konseling kelompok kepada subjek eksperimen. 

 

Pembahasan 

Motivasi belajar siswa yang rendah merupakan suatu kendala bagi siswa dan pendidik dalam 

menghasilkan mutu pendidikan yang baik. Oleh karena itu motivasi belajar pada siswa harus ditumbuh 

kembangkan dengan baik. 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan layanan konseling kelompok dalam upaya meningkatkan 

motivasi belajar siswa yang rendah. Layanan konseling kelompok merupakan salah satu layanan yang 

ada di bimbingan dan konseling. Layanan konseling kelompok merupakan layanan konseling 

perorangan yang dilaksanakan dalam suasana kelompok. Disana ada konselor (pemimpin kelompok) dan 

klien (anggota kelompok). Yang terjadi dalam hubungan yang hangat, terbuka, permisif, dan penuh 

keakraban. Dalam kegiatan ini terdapat pengungkapan dan pemahaman masalah klien, penelusuran 

sebab-sebab timbulnya masalah, upaya pemecahan masalah, kegiatan evaluasi dan tindak lanjut. 

 

Adapun tahap-tahap pelaksanaan layanan konseling kelompok adalah sebagai berikut: Tahap 

Pembentukan (pengenalan, pelibatan diri dan pemasukan diri). Pada tahap ini pemimpin kelompok 

mengungkapkan a). Pengertian dan tujuan kegiatan kelompok dalam rangka pelayanan bimbingan 

dan konseling, b). Menjelaskan cara-cara dan asas-asas kegiatan kelompok, c). Saling 

memperkenalkan dan mengungkapkan diri, d). Penggunaan teknik khusus, dan e). Permainan 

penghayatan atau pengakraban. Tahap Peralihan (pembangunan jembatan antara tahap pertama dan 

tahap ketiga) 

 

Hasil kegiatan layanan konseling kelompok yang dilakukan, terdapat perubahan perilaku para 

anggota kelompok yang menuju ke arah lebih baik. Hal itu terlihat dengan adanya peningkatan 

durasi dalam belajar seperti klien terlihat lebih sering memanfaatkan waktu diluar jam pelajaran dan 

lebih lama dalam membahas pelajaran, peningkatan frekuensi dalam belajar seperti lebih sering 

mengulangi pelajaran yang telah dipelajari, persis tensi dalam belajar menjadi lebih baik, tingkat 

aspirasi serta keuletan dalam belajar, serta arah dan sikap yang lebih baik atau positif. 

 

Berdasarkan analisis data tentang motivasi belajar siswa melalui kegiatan layanan konseling 

kelompok diperoleh hasil adanya peningkatan motivasi belajar siswa dengan menggunakan 

konseling kelompok. Hal ini terbukti data sebelum diberikan perlakuan (pretest) 59,67 

meningkat menjadi 80,33 setelah diberikan perlakuan (posttest). 

 

Hasil pretest dan posttest diperoleh thitung = 15,2 1. Kemudian dibandingkan dengan ttabel 0,05 (5) = 

2,02. Karena thitung > ttabel maka, terdapat perbedaan yang signifikan antara skor motivasi belajar siswa 

sebelum diberikan perlakuan (pre-test) dan setelah diberikan perlakuan (post-test) dengan layanan 

konseling kelompok kepada subjek eksperimen. Ini berarti ada peningkatan terhadap motivasi belajar 

siswa setelah mengikuti layanan konseling kelompok. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa dapat ditingkatkan dengan menggunakan layanan 

konseling kelompok. Hal ini dapat dilihat hasil dari pretest dan post-test yang menunjukkan adanya 

peningkatan motivasi belajar. Peningkatan tersebut ditunjukkan dari data skor rata-rata motivasi 

belajar siswa (pretest) adalah 59,67, dan setelah diberikan layanan konseling kelompok, skor rata-rata 

motivasi belajar (post-test) meningkat menjadi 80,33. Perilaku yang ditunjukkan anggota kelompok 

setelah menggikuti konseling kelompok adalah adanya peningkatan durasi dalam belajar seperti klien 

terlihat lebih sering memanfaatkan waktu diluar jam pelajaran dan lebih lama dalam membahas 

pelajaran, peningkatan frekuensi dalam belajar seperti lebih sering mengulangi pelajaran yang telah 

dipelajari, persistensi dalam belajar menjadi lebih baik, tingkat aspirasi serta keuletan dalam 

belajar, serta arch dan sikap yang lebih baik atau positif. 
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Saran 

Setelah penulis menyelesaikan penelitian, membahas dan mengambil kesimpulan dari penelitian ini, 

maka dengan ini penulis mengajukan saran sebagai berikut: kepada guru pembimbing (guru BK) 

hendaknya dapat membantu membimbing siswa dalam meningkatkan motivasi belajar siswanya 

dengan menggunakan layanan konseling kelompok. kepada siswa agar ikut berperan serta aktif 

dalam melaksanakan kegiatan layanan konseling kelompok, kepada peneliti lainnya hendaknya 

melakukan penelitian mengenai motivasi belajar pada subjek yang berbeda dengan menggunakan 

teknik / model konseling lainnya. 
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ABSTRACT 

The objectives of this study were: to determine the improvement of teacher skills in using the story method after 

academic supervision was carried out at MIN 12 Bandar Lampung. Based on the results of data presentation 

and discussion, it can be concluded that the implementation of academic supervision can improve the skills of 

teachers in using the story method at MIN 12 Bandar Lampung. The conclusion of the study was based on 

research findings that in the pre-cycle the average teacher skill in using the story method was only 22.5%. After 

the academic supervision was carried out in the first cycle, the teacher's skills in using the story method 

increased by 60%. After corrective action was taken in carrying out academic supervision in cycle II, the 

teacher's skills in using the story method increased by 82.5%. Thus the action hypothesis in this study was 

accepted, namely "There is an increase in teacher skills in using the story method through academic supervision 

at MIN 12 Bandar Lampung." 

Key Word: Teacher Skills, Story Method, Academic Supervision 

 

ABSTRAK 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui peningkatan keterampilan guru dalam menggunakan 

metode cerita setelah dilaksanakan supervisi akademik di MIN 12 Bandar Lampung. Berdasarkan hasil 

penyajian data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan supervisi akademik dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan metode cerita di MIN 12 Bandar Lampung. Kesimpulan 

penelitian tersebut berdasarkan temuan penelitian bahwa pada pra siklus rata-rata keterampilan guru dalam 

menggunakan metode cerita hanya 22,5%. Setelah dilaksanakan supervisi akademik pada siklus I, keterampilan 

guru dalam menggunakan metode cerita meningkat sebanyak 60%. Setelah dilakukan perbaikan tindakan dalam 

melaksanakan supervisi akademik pada siklus II, keterampilan guru dalam menggunakan metode cerita semakin 

meningkat sebanyak 82,5%. Dengan demikian hipotesis tindakan dalam penelitian ini diterima yaitu “Ada 

peningkatan keterampilan guru dalam menggunakan metode cerita melalui supervisi akademik di MIN 12 

Bandar Lampung.” 

Kata Kunci: Keterampilan Guru, Metode Cerita, Supervisi Akademik 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Guru hendaknya selalu berupaya mengantisipasi terjadinya ketidak tercapaian tujuan dari proses 

pembelajarannya melalui tindakan inovatif dan kreatif dalam perspektif pencapaian tujuan tersebut. 

Salah satu langkah antisipatif tersebut adalah guru harus memiliki berbagai keterampilan yang 

mendukung profesinya sebagai guru. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki guru adalah 

keterampilan dalam menggunakan metode pembelajaran. 
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Keterampilan guru dalam menggunakan metode pembelajaran adalah guru yang memiliki 

keterampilan dalam menggunakan berbagai cara dalam penyampaian materi pelajaran kepada 

siswanya. Menurut Hamzah B. Uno (2008: 69) keterampilan guru dalam menggunakan metode 

pembelajaran adalah keterampilan yang dimiliki guru baik secara teoritis maupun praktik dalam 

memilih dan menggunakan metode dalam pembelajaran. 

 

Guru yang dikatakan memiliki keterampilan dalam menggunakan metode pembelajaran apabila: 1) 

metode pembelajaran digunakan dalam rangka mengefektifkan proses pembelajaran, 2) memiliki 

pemahaman tentang metode pembelajaran, 3) memahami nilai dan manfaat penggunaan metode 

pembelajaran, 4) mampu memilih metode pembelajaran yang sesuai, 5) mengetahui berbagai jenis 

metode pembelajaran, 6) mengetahui penggunaan metode pembelajaran dalam setiap penyampaian 

materi pelajaran, 7) mampu melakukan usaha inovatif dalam penggunaan metode pembelajaran 

(Mirwan, 1984: 19). Sedangkan menurut Suparta (2005: 169), guru yang terampil dalam 

menggunakan metode pembelajaran adalah: 1) mengenali semua metode pembelajaran, 2) menguasai 

semua metode pembelajaran, 3) mampu menggunakannya dalam proses pembelajaran, 4) mengetahui 

letak kekuatan dan kelemahan dirinya dalam menggunakan metode pembelajaran apa pun.  

 

Adapun menurut Zakiah Daradjat (1996: 142), keterampilan guru dalam menggunakan metode 

pembelajaran dilihat dari: 1) keterampilan dalam menetapkan metode pembelajaran yang cocok, 2) 

keterampilan dalam mengembangkan metode pembelajaran, 3) keterampilan dalam melaksanakannya 

dengan baik, dan 4) keterampilan dalam mengkombinasikan atau memvariasikan metode 

pembelajaran secara efektif.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa guru yang memiliki keterampilan 

dalam menggunakan metode pembelajaran dengan indikator guru tersebut mengetahui dan memahami 

teori tentang metode pembelajaran, guru mengetahui dan memahami kelemahan dan kelebihan setiap 

metode pembelajaran, guru mampu memilih metode pembelajaran sesuai dengan tujuan, materi, 

karakteristik siswa dan kemampuan dirinya, guru mampu melaksanakan setiap metode pembelajaran 

yang dilaksanakannya sesuai dengan langkah-langkahnya yang benar menurut teori, guru mampu 

mengembangkan metode pembelajaran, dan guru mampu menggunakan metode pembelajaran secara 

bervariasi. 

 

Guru yang terampil dalam menggunakan metode pembelajaran akan berpengaruhi terhadap prestasi 

belajar yang dicapai siswanya. Sebagaimana yang dikemukakan Sardiman (2007: 192) bahwa hasil 

belajar siswa khususnya di bidang akademis, banyak tergantung pada kemampuan guru dalam 

mengajar yang salah satunya adalah keterampilannya dalam menggunakan metode pembelajaran. 

Begitu juga pendapat Wina Sanjaya (2008: 16) bahwa ”keberhasilan suatu proses pembelajaran sangat 

ditentukan oleh kualitas atau kemampuan guru yang antara lain kemampuan dalam menggunakan 

metode pembelajaran.”  

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa keterampilan guru dalam 

menggunakan metode pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran 

yang salah satunya ditunjukkan dalam pencapaian prestasi belajar siswa yang lebih baik. Dengan kata 

lain prestasi belajar siswa akan dapat dicapai lebih optimal apabila guru memiliki keterampilan dalam 

menggunakan metode pembelajaran dengan baik. 

 

Salah satu keterampilan dalam menggunakan metode pembelajaran yang harus dimiliki guru 

khususnya guru di tingkat Madrasah Ibtidaiyah adalah metode cerita. Metode cerita adalah cara 
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menyampaikan materi kepada siswa dengan menceritakan kisah-kisah yang menarik. Dengan 

mendengarkan cerita, siswa akan merasa senang sekaligus menyerap nilai-nilai pendidikan tanpa 

merasa dijejali. Dengan metode cerita ini akan mendorong siswa untuk belajar membaca suatu buku 

cerita tanpa harus menunggu diceritakan oleh orang lain. Sebagaimana yang dikemukakan Awwad 

(1997:46), bahwa metode cerita adalah suatu cara menyampaikan pesan kepada siswa dengan 

menceritakan berbagai kisah yang menarik kepada siswa. Begitu pula yang dikemukakan Isjoni 

(2008: 90), bahwa metode cerita merupakan metode yang digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai 

yang berlaku dalam masyarakat. 

 

Seorang guru yang memiliki keterampilan dalam menggunakan metode cerita adalah 1) menguasai isi 

cerita secara tuntas, 2) mampu menyampaikan cerita dengan bahasa yang mudah dipahami siswa, 3) 

memiliki kemampuan dalam irama dan modulasi suara, 4) mampu menggunakan perlengkapan cerita 

yang menarik perhatian anak, 5) mampu menciptakan situasi emosional sesuai dengan tuntutan cerita. 

 

Berdasarkan hasil observasi awal terhadap 8 (delapan) orang guru di MIN 12 Bandar Lampung untuk 

mengetahui tingkat keterampilan guru dalam menggunakan metode cerita, diperoleh data awal bahwa 

masih banyak yang belum mampu menggunakan metode cerita dengan baik, sebagaimana yang dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel Keterampilan Guru Menggunakan Metode Cerita 

(Kondisi Awal) 

 

Nomor Subjek Keterampilan Guru Menggunakan Metode Cerita 

1 2 3 4 5 

1        

2        

3       

4        

5      

6      

7        

8      

Jumlah  3 2 2 1 1 

Rata-Rata 37,5% 25% 25% 12,5% 12,5% 

Rata-Rata 

Keseluruhan 

22,5% 

Sumber: Hasil observasi keterampilan guru dalam menggunakan metode cerita di MIN 12 Bandar 

Lampung (Pra Siklus) 

 

Keterangan: 

1. Menguasai isi cerita secara tuntas 

2. Mampu menyampaikan cerita dengan bahasa yang mudah dipahami siswa 

3. Memiliki kemampuan dalam irama dan modulasi suara 

4. Mampu menggunakan perlengkapan cerita yang menarik perhatian anak 

5. Mampu menciptakan situasi emosional sesuai dengan tuntutan cerita 
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Berdasarkan hasil tes awal kemampuan 8 (delapan) orang guru di MIN 12 Bandar Lampung dalam 

menggunakan metode cerita, ternyata sebagian besar guru belum terampil menggunakan metode 

cerita dengan baik. Dari 8 orang guru yang dilakukan tes keterampilan menggunakan metode cerita, 

hanya 22,5% saja yang terampil menggunakan metode cerita dengan baik. Sedangkan selebihnya 

yaitu 77,5% belum terampil menggunakan metode cerita dengan baik. 

 

Berdasarkan hasil tes keterampilan guru dalam menggunakan metode cerita itulah peneliti ingin 

meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan metode cerita. Tindakan yang dilakukan adalah 

dengan melakukan supervisi akademik secara efektif dan efisien kepada guru-guru, khususnya untuk 

keterampilan guru dalam menggunakan metode cerita. Melalui supervisi akademik diharapkan guru 

dalam kegiatan belajar mengajar akan lebih profesional. Usaha ini merupakan suatu pembinaan guru 

yang dilakukan secara berkesinambungan. 

 

Supervisi akademik dilakukan dengan tujuan meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan 

metode cerita. Peningkatan keterampilan guru dalam menggunakan metode cerita melalui supervisi 

akademik dilakukan dengan pendekatan kolaboratif, dan dilakukan melalui saling berbagi pengalaman 

dengan guru lain, dengan pembina KKG, dan dengan pengawas sekolah, sehingga masalah kurangnya 

keterampilan guru dalam menggunakan metode cerita dapat teratasi secara maksimal. Melalui 

supervisi akademik diharapkan kualitas akademik yang dilakukan oleh guru semakin meningkat 

(Neagley, 1980 dalam PMPTK, 2008:11).  

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: “Apakah ada peningkatan keterampilan guru dalam menggunakan metode cerita 

setelah dilaksanakan supervisi akademik di MIN 12 Bandar Lampung?” 

 

Pemecahan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya keterampilan guru di MIN 12 Bandar Lampung dalam 

menggunakan metode cerita. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dilakukan supervisi akademik, 

dengan melakukan kegiatan sebagai berikut: Tahap Persiapan, meliputi: (a) menyiapkan instrumen 

dan (b) menyiapkan jadwal Bersama. Tahap Pelaksanaan, yaitu pelaksanaan observasi supervisi baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Tahap Pelaporan, meliputi: (a) mengidentifikasi hasil 

pengamatan pada saat observasi, (b) menganalisishasil supervisi, (c) mengevaluasi bersama antara 

supervisor dengan guru, dan (d) membuat catatan hasil supervisi yang didokumentasikan sebagai 

laporan. Tahap Tindak lanjut, meliputi: (a) mendisukusikan dan membuat solusi bersama, (b) 

memberitahukan hasil pelaksanaan supervisi akademik, dan (c) mengkomunikasikan hasil 

pelaksanaan supervisi akademik kepada kepala sekolah dan guru. 

 

Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan yang akan diuji dalam penelitian ini adalah “ada peningkatan keterampilan guru 

dalam menggunakan metode cerita setelah dilaksanakan supervisi akademik di MIN 12 Bandar 

Lampung.” 

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah dan hipotesis tindakan tersebut maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah: untuk mengetahui peningkatan keterampilan guru dalam menggunakan metode cerita setelah 

dilaksanakan supervisi akademik di MIN 12 Bandar Lampung. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Metode berasal dari dua perkataan yaitu ”meta” dan ”hodos”, yang artinya melalui dan jalan atau cara 

(M. Arifin, 1996: 61). Sedangkan secara etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani yakni metodos 

yang berarti cara atau jalan. Sedangkan secara sematic metode berarti cara-cara atau jalan yang 

ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien (Depag RI, 1995: 1). 

 

Secara umum pengertian metode adalah jalan atau cara mencapai tujuan (M. Arifin, 2007: 11). 

Pendapat lain juga mengemukakan bahwa metode adalah cara kerja yang bersistem untuk 

memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan (Depag RI, 2002: 19). 

Apabila dikaitkan dengan pembelajaran, maka metode pembelajaran adalah ”cara yang digunakan 

oleh guru untuk menyampaikan pelajaran kepada siswanya” (Suparta dan Herry Noer Aly, 2005: 

159). Pendapat senada dikemukakan Zakiah Daradjat (1996: 61), bahwa metode pembelajaran adalah 

”suatu teknik penyampaian bahan pelajaran kepada siswa”. Dan menurut Zuhairini (1983: 80), 

metode pembelajaran adalah ”segala usaha yang sistematis dan pragmatis untuk mencapai tujuan 

pembelajaran dengan melalui berbagai aktivitas, baik di dalam maupun di luar kelas dalam 

lingkungan sekolah.” 

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah suatu 

cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pelajaran sehingga memudahkan siswa untuk 

menerima dan memahami materi tersebut dengan baik. 

 

Keterampilan guru dalam menggunakan metode pembelajaran adalah guru yang memiliki 

kemampuan dalam menggunakan berbagai cara dalam penyampaian materi pelajaran kepada 

siswanya. Menurut Hamzah B. Uno (2008:69), kemampuan guru dalam menggunakan metode 

pembelajaran adalah kemampuan yang dimiliki guru baik secara teoritis maupun praktik dalam 

memilih dan menggunakan metode dalam pembelajaran. 

 

Guru yang dikatakan memiliki kemampuan dalam menggunakan metode pembelajaran apabila: 1) 

metode pembelajaran digunakan dalam rangka mengefektifkan proses pembelajaran, 2) memiliki 

pemahaman tentang metode pembelajaran, 3) memahami nilai dan manfaat penggunaan metode 

pembelajaran, 4) mampu memilih metode pembelajaran yang sesuai, 5) mengetahui berbagai jenis 

metode pembelajaran, 6) mengetahui penggunaan metode pembelajaran dalam setiap penyampaian 

materi pelajaran, 7) mampu melakukan usaha inovatif dalam penggunaan metode pembelajaran (Agus 

Mirwan, 1984:19). Sedangkan menurut Suparta (2005:169), guru yang terampil dalam menggunakan 

metode pembelajaran adalah: 1) mengenali semua metode pembelajaran, 2) menguasai semua metode 

pembelajaran, 3) mampu menggunakannya dalam proses pembelajaran, 4) mengetahui letak kekuatan 

dan kelemahan dirinya dalam menggunakan metode pembelajaran apa pun. 

 

Adapun menurut Zakiah Daradjat (1996:142), kemampuan guru dalam menggunakan metode 

pembelajaran dilihat dari: 1) kemampuan dalam menetapkan metode pembelajaran yang cocok, 2) 

kemampuan dalam mengembangkan metode pembelajaran, 3) kemampuan dalam melaksanakannya 

dengan baik, dan 4) kemampuan dalam mengkombinasikan atau memvariasikan metode pembelajaran 

secara efektif. Sedangkan menurut Syafruddin Nurdin (2003:95), indikator guru yang terampil dalam 

menggunakan metode pembelajaran adalah ”ia melaksanakan metode pembelajaran tersebut dengan 

langkah-langkah yang benar menurut teori penggunaannya.”  

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa guru yang memiliki kemampuan 

dalam menggunakan metode pembelajaran dengan indikator guru tersebut mengetahui dan memahami 
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teori tentang metode pembelajaran, guru mengetahui dan memahami kelemahan dan kelebihan setiap 

metode pembelajaran, guru mampu memilih metode pembelajaran sesuai dengan tujuan, materi, 

karakteristik siswa dan kemampuan dirinya, guru mampu melaksanakan setiap metode pembelajaran 

yang dilaksanakannya sesuai dengan langkah-langkahnya yang benar menurut teori, guru mampu 

mengembangkan metode pembelajaran, dan guru mampu menggunakan metode pembelajaran secara 

bervariasi. 

 

Salah satu metode yang dapat digunakan guru untuk menyampaikan materi kepada siswa adalah 

metode bercerita. Metode cerita adalah suatu cara menyampaikan pesan kepada siswa dengan 

menceritakan berbagai kisah yang menarik kepada siswa (Awwad, 1997: 46). Menurut Isjoni (2008: 

90), metode cerita merupakan metode yang digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku 

dalam masyarakat. 

 

Supervisi Akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru dalam mengembangkan 

kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut 

Glickman (1981), supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan atau proses membantu guru untuk 

mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan 

pembelajaran. Menurut Daresh (1981), Supervisi akademik merupakan upaya membantu guru-guru 

mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, berarti, esensi 

supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai unjuk kerja guru dalam mengelola proses 

pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalismenya. 

 

Hasil Supervisi Akademik berfungsi sebagai sumber informasi bagi pengembangan profesinalisme 

guru, oleh karena itu waktu yang dibutuhkan tentu tidak bisa cepat  karena ketiga tujuan tersebut 

merupakan pekerjaan berat (Asmani, 2012: 102). 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Sekolah, yaitu melakukan tindakan sekolah dalam 

upaya meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan metode cerita melalui tindakan 

pelaksanaan supervisi akademik. Penelitian menggunakan desain Penelitian Tindakan Sekolah model 

Kurt Lewin. Konsep pokok PTS menurut Kurt Lewin terdiri dari empat komponen, yaitu: 

perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan (observating), dan refleksi (reflecting). 

Hubungan keempat komponen itu dipandang sebagai satu siklus. Pelaksanaan tiap siklus dalam 

penelitian ini merupakan siklus kegiatan yang terdiri dari dua siklus. Konsep pokok penelitian 

tindakan menurut Kemmis dan Mc Taggart terdapat empat tahap rencana tindakan yaitu perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi.  

 

Teknik Pengumpulan Data 

Observasi digunakan untuk mengetahui keterampilan guru dalam menggunakan metode cerita. 

Observasi bertugas untuk melakukan pengamatan dan evaluasi melalui pengisian lembar kegiatan 

pelatihan guru pada setiap pertemuan. Teknik catatan lapangan digunakan untuk mencatat kelemahan, 

kekurangan, dan hal-hal lainnya yang perlu diperbaiki dan didiskusikan untuk pelaksanaan tindakan 

pada siklus selanjutnya. 

 

Teknik Analisis Data 

Agar data yang dikumpulkan menjadi bermakna dan dapat digunakan sebagai dasar penentu 

keberhasilan penelitian, data perlu diolah dan dianalisis. Data-data yang berupa angka (data 

kuantitatif) diolah untuk mencari rata-rata, data tertinggi, data terendah. Data kualitatif diolah dengan 
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menghitung persentase dari  data-data yang sejenis. Setelah itu, hasil pengolahan datanya diuji beda 

dengan membandingkan kondisi awal, kondisi pada/setelah siklus I dan kondisi pada/setelah siklus II. 

Dari uji komparasi tadi bisa dilihat perubahan atau peningkatan keterampilan guru dalam 

menggunakan metode cerita. 

 

Indikator Keberhasilan Penelitian 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini apabila 80% dari jumlah keseluruhan guru meningkat 

keterampilannya dalam menggunakan metode cerita, dengan kriteria: Menguasai isi cerita secara 

tuntas. Mampu menyampaikan cerita dengan bahasa yang mudah dipahami siswa. Memiliki 

kemampuan dalam irama dan modulasi suara. Mampu menggunakan perlengkapan cerita yang 

menarik perhatian anak. Mampu menciptakan situasi emosional sesuai dengan tuntutan cerita 

 

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN 

Data Awal  

Berdasarkan hasil survey pendahuluan yang dilakukan peneliti, sebelum melakukan penelitian 

tindakan sekolah, tingkat keterampilan guru dalam menggunakan metode cerita di MIN 12 Bandar 

Lampung masih belum optimal, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel Keterampilan Guru dalam Menggunakan Metode Cerita (Kondisi Awal) 

Nomor Subjek Keterampilan Guru Menggunakan Metode Cerita 

1 2 3 4 5 

1        

2        

3       

4        

5      

6      

7        

8      

Jumlah  3 2 2 1 1 

Rata-Rata 37,5% 25% 25% 12,5% 12,5% 

Rata-Rata 

Keseluruhan 

22,5% 

Sumber: Hasil observasi keterampilan guru dalam menggunakan metode cerita di MIN 12 Bandar 

Lampung (Pra Siklus) 

 

Keterangan: 

1. Menguasai isi cerita secara tuntas 

2. Mampu menyampaikan cerita dengan bahasa yang mudah dipahami siswa 

3. Memiliki kemampuan dalam irama dan modulasi suara 

4. Mampu menggunakan perlengkapan cerita yang menarik perhatian anak 

5. Mampu menciptakan situasi emosional sesuai dengan tuntutan cerita 

 

Hasil tes awal kemampuan 8 (delapan) orang guru di MIN 12 Bandar Lampung dalam menggunakan 

metode cerita, ternyata sebagian besar guru belum terampil menggunakan metode cerita dengan baik. 

Dari 8 orang guru yang dilakukan tes keterampilan menggunakan metode cerita, hanya 22,5% saja 
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yang terampil menggunakan metode cerita dengan baik. Sedangkan selebihnya yaitu 77,5% belum 

terampil menggunakan metode cerita dengan baik. 

 

Berdasarkan data tersebut diperoleh data awal bahwa tingkat keterampilan guru dalam menggunakan 

metode cerita masih banyak yang belum maksimal. Untuk itu perlu dilakukan penelitian tindakan 

sekolah untuk meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan metode cerita di MIN 12 Bandar 

Lampung, dengan menerapkan supervisi akademik. 

 

Siklus I 

Siklus pertama dilaksanakan pada awal bulan September 2022, yaitu pada awal bulan September 

2022, yaitu pada tanggal 5 dan 6 September 2022 dan tanggal 7 – 10 September 2022. Pada tanggal 5 

September 2022, dilakukan pembinaan guru dalam menggunakan metode cerita (penyajian materi) 

secara klasikal. Pada tanggal 6 September 2022dilakukan pembinaan dan pembimbingan guru secara 

berkelompok dalam menggunakan metode cerita. Pada tanggal 7 – 10 September 2022 dilakukan 

simulasi penggunaan metode cerita di kelas oleh masing-masing peserta pembinaan.   

 

Siklus II 

Siklus II dilaksanakan pada tanggal 12 – 14 September 2022 dan tanggal 15 – 17 September 2022. 

Pada tanggal 12 – 14 September 2022, dilakukan pembinaan guru dalam menggunakan metode cerita 

(penyajian materi) secara individual dengan materi binaan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi 

guru masing-masing. Pada 15 – 17 September 2022 dilakukan simulasi penggunaan metode cerita di 

kelas oleh masing-masing peserta pembinaan.   

 

Pembahasan 

Sebelum dilakukan tindakan sekolah dengan melaksanakan supervisi akademik, keterampilan guru 

dalam menggunakan metode cerita di MIN 12 Bandar Lampung, sebagian besar guru belum optimal. 

Dari 8 orang guru, hanya 22,5% saja yang mampu menggunakan metode cerita dengan baik. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel Keterampilan Guru dalam menggunakan Metode Cerita Pra Siklus 

Nomor Subjek  Keterampilan Guru Menggunakan Metode Cerita 

 1 2 3 4 5 

1          

2         

3        

4          

5       

6       

7          

8       

Jumlah   3 2 2 1 1 

Rata-Rata  37,5% 25% 25% 12,5% 12,5% 

Rata-Rata 

Keseluruhan 

 22,5% 

 

Untuk meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan metode cerita di MIN 12 Bandar 

Lampung dalam pembelajaran tersebut, maka dilakukan supervisi akademik pada siklus I dengan 
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langkah-langkah sebagai berikut: Proses supervisi diberikan secara berkelompok. Guru dikelompokan 

sebagai 2 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 anggota. Supervisor meyakinkan 

guru bahwa melalui bantuan supervisor guru akan dapat meningkatkan kemampuannya dalam 

menggunakan metode cerita. Supervisor menjelaskan hal-hal yang penting tentang keterampilan guru 

menggunakan metode cerita. Guru dalam kelompok mendiskusikan materi tersebut berdasarkan hasil 

penjelasan materi supervisor. Masing-masing kelompok guru mendemonstrasikan penggunaan metode 

cerita hasil diskusi kelompok. Supervisor dan kelompok guru lainnya mendiskusikan bersama. 

 

Melalui langkah-langkah pelaksanaan supervisi akademik tersebut pada siklus I ada peningkatan yang 

signifikan persentase keterampilan guru dalam menggunakan metode cerita. Persentase peningkatan 

keterampilan guru dalam menggunakan metode cerita setelah dilakukan supervisi akademik pada 

siklus I sebesar 60%, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel Keterampilan Guru dalam Menggunakan Metode Cerita Siklus I 

 

Nomor Subjek Keterampilan Guru Menggunakan Metode Cerita 

1 2 3 4 5 

1          

2         

3         

4         

5        

6         

7          

8        

Jumlah  6 5 4 6 3 

Rata-Rata 75% 62,5% 50% 75% 37,5% 

Rata-Rata 

Keseluruhan 

60% 

 

Karena peningkatan keterampilan guru dalam menggunakan metode cerita pada siklus I belum 

mencapai kriteria yang diharapkan (80%) yaitu baru mencapai 60%, maka dilakukan perbaikan 

tindakan dalam menerapkan supervisi akademik pada siklus II sebagai berikut: Dilakukan tindakan 

supervisi akademik dengan melakukan bimbingan kepada guru secara individual sesuai dengan 

masalah yang dihadapi. Dalam diskusi atau pertemuan balikan, guru diminta terlebih dahulu untuk 

mengevaluasi penampilannya. Supervisor lebih banyak bertanya dan mendengarkan dari pada 

memerintah atau mengarahkan. Supervisor dan guru mendiskusikan kesulitan dan kekurangan yang 

telah dilakukannya. Supervisor dan guru mendiskusikan hal-hal yang harus diperbaiki dan dilatihnya. 

 

Setelah dilaksanakan supervisi akademik sesuai dengan perbaikan tindakan pada siklus II 

sebagaimana langkah-langkah tersebut, ternyata mampu meningkatkan keterampilan guru dalam 

menggunakan metode cerita di MIN 12 Bandar Lampung dalam pembelajaran lebih baik lagi, dengan 

rata-rata 82,5%, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel Keterampilan Guru dalam Menggunakan Metode Cerita Siklus II 

 

Nomor Subjek Keterampilan Guru Menggunakan Metode Cerita 

1 2 3 4 5 

1           

2           

3           

4         

5           

6         

7          

8         

Jumlah  8 7 5 8 5 

Rata-Rata 100% 87,5% 62,5% 100% 62,5% 

Rata-Rata 

Keseluruhan 

82,5% 

 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru dalam menggunakan metode cerita sebelum dan 

sesudah dilaksanakan supervisi akademik pada siklus I dan II, terlihat adanya peningkatan persentase 

keterampilan guru dalam menggunakan metode cerita. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

Tabel Rekapitulasi Keterampilan Guru dalam Menggunakan Metode Cerita 

No Siklus  Keterampilan guru dalam menggunakan metode cerita 

1 Pra Siklus 22,5% 

2 Siklus I 60% 

3 Siklus II 82,5% 

  

Pada tabel di atas diketahui ada peningkatan yang signifikan keterampilan guru dalam menggunakan 

metode cerita mulai dari pra siklus rata-rata keterampilan guru dalam menggunakan metode cerita 

hanya 22,5%. Setelah dilaksanakan supervisi akademik pada siklus I, keterampilan guru dalam 

menggunakan metode cerita meningkat sebanyak 60%. Setelah dilakukan perbaikan tindakan dalam 

melaksanakan supervisi akademik pada siklus II, keterampilan guru dalam menggunakan metode 

cerita semakin meningkat sebanyak 82,5%. Pada gambar tersebut terlihat bahwa ada peningkatan 

keterampilan guru dalam menggunakan metode cerita setelah dilakukan tindakan pada siklus I dan 

siklus II dengan menerapkan supervisi akademik di MIN 12 Bandar Lampung. Dapat disimpulkan 

bahwa supervisi akademik dapat meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan metode cerita 

khususnya di MIN 12 Bandar Lampung. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penyajian data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

pelaksanaan supervisi akademik dapat meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan metode 

cerita di MIN 12 Bandar Lampung. Kesimpulan penelitian tersebut berdasarkan temuan penelitian 

bahwa pada pra siklus rata-rata keterampilan guru dalam menggunakan metode cerita hanya 22,5%. 

Setelah dilaksanakan supervisi akademik pada siklus I, keterampilan guru dalam menggunakan 

metode cerita meningkat sebanyak 60%. Setelah dilakukan perbaikan tindakan dalam melaksanakan 
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supervisi akademik pada siklus II, keterampilan guru dalam menggunakan metode cerita semakin 

meningkat sebanyak 82,5%. Dengan demikian hipotesis tindakan dalam penelitian ini diterima yaitu 

“Ada peningkatan keterampilan guru dalam menggunakan metode cerita melalui supervisi akademik 

di MIN 12 Bandar Lampung.” 

 

Saran 

Agar penggunaan supervisi akademik optimal dalam meningkatkan keterampilan guru dalam 

menggunakan metode cerita, maka dalam penerapannya hendaklah sebagai berikut: Supervisi 

dilangsungkan sesuai dengan kebutuhan guru. Supervisi dilakukan dengan memberikan bimbingan 

secara terbuka dan demokratis. Supervisor lebih banyak bertanya dan mendengarkan dari pada 

memerintah atau mengarahkan. Selain menggunakan supervisi akademik secara kelompok, 

penggunaan supervisi akademik secara individual juga efektif untuk membatu guru mengatasi 

masalahnya masing-masing agar lebih intensif. 
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ABSTRACT 

This study aims to improve student learning outcomes on the material Structure and Function of Plant Tissues 

through the use of the Discovery Learning (DL) learning model so that there is an increase in students' 

activities and learning outcomes of mathematics. The subjects in this study were 32 students of SMPN 6 Tulang 

Bawang Barat in class VIII B. Methods of collecting data through observation and tests. The results showed 

that the results of learning science material on the structure and function of plant tissue increased after the 

implementation of the Discovery Learning strategy in each cycle carried out by the researchers. This is 

indicated by the increase in the average value in each cycle. Student learning outcomes before the 

implementation of the Discovery Learning strategy only obtained an average score of 63.13. However, the 

improvement began to be seen when the first cycle was implemented, it increased to 73.44 and in the second 

cycle it increased again to a value of 81.88 with the level of mastery learning which also increased in each 

cycle, namely 14 students (43.75%) in this condition. at the beginning, it became 75.00% or 24 students, and in 

the last cycle it became 93.75% or 30 students. Increased activity with an average value of 60.29% with 

sufficient criteria (41% - 60%) in the initial conditions, to 74.91% with good criteria (61-80%). and at the end 

of the second cycle classified as very good (81% - 100%) with a percentage of 83.35% 

Key Word: Activities, Learning Outcomes, Discovery Learning Strategies 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Struktur dan Fungsi Jaringan 

Tumbuhan melalui penggunaan model pembelajaran Discovery Learning (DL) sehingga terjadi peningkatan 

aktivitas dan hasil belajar matematika siswa. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMPN 6 Tulang Bawang 

Barat  di kelas VIII B sebanyak 32 siswa. Metode pengumpulan data melalui observasi dan tes. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hasil belajar IPA materi Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan mengalami peningkatan 

setelah dilaksanakannya strategi Discovery Learning di setiap siklus yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini 

ditunjukkan dengan peningkatan nilai rata-rata disetiap siklusnya. Hasil belajar siswa sebelum diterapkannya 

strategi Discovery Learning ini hanya memperoleh nilai rata-rata 63,13. Akan tetapi, peningkatan mulai terlihat 

pada saat dilaksanakannya siklus I meningkat menjadi 73,44 dan pada siklus II meningkat lagi menjadi nilai 

81,88 dengan tingkat ketuntasan belajar yang juga meningkat pada setiap siklusnya, yaitu 14 orang siswa 

(43,75%) pada kondisi awal, menjadi 75,00% atau 24 siswa, dan pada siklus terakhir menjadi 93,75% atau 30 

siswa. Peningkatan aktivitas dengan nilai rata-rata 60,29% dengan kriteria cukup (41% - 60%) pada kondisi 

awal,  menjadi 74,91% dengan kriteria baik (61-80%). dan pada akhir siklus kedua tergolong sangat baik (81% - 

100%) dengan persentase 83,35%    

Kata Kunci : Aktivitas, Hasil Belajar, Strategi Discovery Learning   

 

 

Latar Belakang Masalah  

Dalam dunia pendidikan, strategi dan penerapan metode masih belum teraplikasikan dengan baik. 

Oleh karena itu, dasar-dasar dalam pembelajaran belum tertanam dengan baik di dalam pengetahuan 

peserta didik dari sejak menginjak pendidikan dasar yaitu SD/MI/Sederajat. Jika disampaikan secara 
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menarik dan menyenangkan, suatu pembelajaran IPA bukanlah pembelajaran yang membosankan dan 

menyulitkan bagi peserta didik. Hanya saja sudut pandang peserta didik telah salah mengartikannya, 

yang diakibatkan kurangnya pemahaman konsep IPA yang baru diperlukan prasyarat pemahaman 

terhadap konsep tersebut.  

 

Kondisi yang ada saat sekarang ini tidak seperti yang diharapkan, peserta didik berasumsi bahwa 

pembelajaran IPA adalah pembelajaran yang membosankan dan menyulitkan bagi mereka. 

Sebenarnya anggapan tersebut yang harus diperbaiki oleh pendidik untuk menciptakan rasa senang 

peserta didik dalam belajar. Adapun yang dapat memperbaiki asumsi siswa seperti itu adalah 

mengubah pola belajar yang dianggap menjenuhkan dan membosankan tersebut. Mengubahnya 

dengan cara membuat pembelajaran menjadi lebih menarik 

 

Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab hasil belajar siswa rendah, diantaranya kurang 

perhatiannya siswa pada saat pembelajaran. Hal ini dikarenakan siswa merasa pembelajaran di kelas 

membosankan, kurang menantang, sehingga siswa kurang berminat menyimak pelajaran. Selama ini 

pembelajaran banyak dilakukan dengan pendekatan pembelajaran ekspositori, yaitu pembelajaran 

berupa pemberian informasi verbal yang diperoleh dari buku dan penjelasan guru. Siswa hanya 

memperoleh informasi melalui aktifitas mendengarkan, membaca dan mencatat. 

 

Pendekatan pembelajaran ekspositori menjadikan kegiatan belajar mengajar terpusat pada guru 

(teacher centered), guru sebagai figur sentral belum maksimal memerankan fungsinya di kelas, baik 

sebagai organisator, fasilitator, dinamisator maupun sebagai pelayan bagi peserta didik. Akibatnya 

suasana pembelajaran cenderung monoton, siswa merasa jenuh, cepat bosan dan kurang aktif. 

Sehingga strategi ekspositori dirasa kurang memadai jika diterapkan untuk pembelajaran dalam 

kondisi sekarang ini, meskipun harus diakui bahwa strategi ekspositori masih relevan diterapkan pada 

materi-materi tertentu.  Dengan pendekatan pembelajaran ekspositori siswa kurang diaktifkan 

perannya, sehingga dalam proses pembelajaran, sangat jarang dijumpai siswa bertanya kepada guru, 

juga jarang menjawab yang ditanyakan oleh guru, siswa lebih cenderung mencatat dan asyik menulis 

materi yang ada di papan tulis, sehingga kurang memperhatikan penjelasan guru. Bahkan sering 

dijumpai siswa membuat gaduh di kelas dan mengganggu siswa lainnya. Mestinya pendekatan 

pembelajaran dilakukan dengan melibatkan siswa dalam proses penemuan terhadap gejala alam yang 

dijumpai di alam sekitarnya, sehingga siswa merasakan memecahkan masalahnya sendiri. Pemilihan 

pendekatan atau strategi pembelajaran yang akan digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar 

dapat mempengaruhi minat dan motivasi siswa untuk belajar. Selain itu, juga dapat mempengaruhi 

pemahaman siswa terhadap materi ataupun konsep-konsep dasar yang akhirnya memberikan pengaruh 

pada aktivitas dan hasil belajar siswa. 

 

Salah satu materi pembelajaran dalam IPA yang menekankan pada pemahaman konsep adalah 

“Struktur dan Fungsi Tumbuhan”. Materi ini diberikan kepada siswa di kelas VIII. Soal-soalnya 

pun sering muncul dalam Ujian Nasional (UN) IPA setiap tahunnya. Sebagian besar siswa kurangnya 

memahami konsep tentang Struktur dan Fungsi Tumbuhan. 

 

Pembelajaran IPA yang sering kali disajikan dengan menggunakan metode pembelajaran 

konvensional yang  menuntut siswa untuk menghafalkannya mengakibatkan siswa menjadi pasif dan 

merasa jenuh dalam mengikuti pelajaran sehingga siswa kurang termotivasi,  kurang  aktif  dan  hasil  

belajar  peserta  didik  menjadi  rendah. Begitu  juga  yang  dialami  oleh  siswa  kelas  VIII B SMPN 

6 Tulang Bawang Barat  . 
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Hasil observasi pendahuluan bekaitan dengan pembelajaran IPA siswa kelas VIII  B  melalui diskusi 

peneliti dengan teman sejawat guru  IPA dan hasil pengamatan yang peneliti laksanakan pada tahap   

pra- siklus    menunjukkan  bahwa:  (1) siswa tidak banyak yang siap atau menyiapkan diri sebelum 

pembelajaran dimulai walaupun materi pelajaran yang  akan  dipelajari  pada  pertemuan  selanjutnya  

sudah  diketahui;  (2) aktivitas siswa dalam proses pembelajaran masih rendah, hanya 12,50% atau 4 

siswa  yang berani mengajukan pertanyaan dan 31,25% atau 10 siswa mampu menjawab pertanyaan 

dengan baik; (3) hasil belajar siswa masih rendah, yang terlihat dari belum tercapainya ketuntasan 

individu dan ketuntasan klasikal dalam pembelajaran seperti yang diharapkan. Rata-rata hasil belajar 

peserta didik adalah 63,13 Ini berarti bahwa secara klasikal belum mencapai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) sekolah yaitu 75,00. Ketuntasan belajar baru mencapai 43,75% atau 14 siswa 

dari 32 siswa  yang telah mencapai ketuntasan, masih berada di bawah hasil yang diharapkan yaitu 

lebih dari 85% siswa yang mencapai ketuntasan. 

 

Untuk mengantisipasi masalah tersebut maka perlu dicarikan suatu formula pembelajaran yang tepat 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemecahan  masalah  pembelajaran IPA,  keaktifan  siswa  

serta  menggugah minat siswa dalam belajar IPA,  sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah pengunaan pendekatan metode  yang bervariasi. 

Pendekatan pembelajaran yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran dan membangkitkan 

aktivitas belajar siswa adalah pendekatan penemuan atau discovery karena siswa akan bertindak aktif 

dan medapatkan pengalaman menemukan konsep sendiri melalui kegiatan percobaan. 

 

Strategi discovery, siswa sadar akan manfaat konsep pembelajaran bagi kehidupan sehingga mereka 

tak segan menerapkannya untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan alam di sekitarnya. Namun 

demikian proses pembelajaran yang terjadi di SMPN 6 Tulang Bawang Barat kelas VIII B belum 

menyentuh rona discovery dan kerja team yang dapat membangun daya pikir optimal siswa, sehingga 

mereka masih mengalami kesulitan dalam memahami dan menguasai materi apalagi menerapkan 

hakikat konsep pembelajaran dalam kehidupam sehari - hari, siswa merasa jenuh saat mengikuti 

proses pembelajaran di dalam kelas, hasil evaluasinya pun tidak maksimal.  

 

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa strategi pembelajaran yang tepat digunakan dalam 

pembelajaran adalah bersifat penemuan atau dikenal istilah Discovery, yakni sebuah strategi 

pembelajaran yang dapat menumbuhkan sensifitas pola pikir siswa secara aktif, kritis, dan inovatif. 

Oleh karena itu pembelajaran yang ideal bagi tingkatan siswa SMP yaitu perlunya menekankan 

pengalaman secara langsung. Hal ini bertujuan agar dapat merangsang (stimulasi) sensitif daya pikir 

siswa terhadap gejala alam yang timbul, menumbuhkan motivasi pola pikir aktif siswa untuk 

mengkritisi dan memecahkan masalah yang ada secara berkelompok tentang fenomena alam yang 

timbul. Dengan demikian siswa dapat memahami dan menguasai materi dengan mudah karena 

mengalami secara langsung dan bekerjasama. Diharapkan dengan menggunakan strategi discovery ini 

dapat meningkatkan aktivitas  belajar bagi siswa ditandai dengan meningkatnya hasil belajar siswa. 

 

Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, timbul permasalahan sebagai berikut:  

Proses pembelajaran dirasakan membosankan oleh siswa karena metode pembelajaran yang 

digunakan menuntut siswa banyak mencatat materi yang ditulis guru di papan tulis. Pendekatan 

pembelajaran IPA yang digunakan adalah pendekatan pembelajaran ekspositori, yaitu pembelajaran 

berupa informasi verbal yang diperoleh dari buku dan penjelasan guru. Hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA masih belum sesuai harapan atau masih rendah. Sumber belajar IPA yang 

digunakan dalam proses pembelajaran berupa gambar dan teks, sehingga dirasa kurang menantang 
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siswa dan tidak memberikan pengalaman baru. Guru belum menggunakan Strategi Discovery 

Learning (DL). 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah 

penerapan strategi pembelajaran Discovery Learning (DL). dalam pembelajaran IPA pada materi 

Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan  dapat meningkatkan aktivitas belajar pada siswa VIII B  

SMPN 6 Tulang Bawang Barat? Apakah  penerapan strategi pembelajaran Discovery Learning (DL). 

dalam pembelajaran IPA pada pembahasan materi Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan  dapat 

meningkatkan aktivitas belajar pada siswa VIII SMPN 6 Tulang Bawang Barat?  

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui cara meningkatkan aktivitas siswa melalui penerapan 

pembelajaran Discovery Learning (DL).) dalam pembelajaran IPA materi Struktur dan Fungsi 

Jaringan Tumbuhan  pada siswa VIII B  SMPN 6 Tulang Bawang Barat  Untuk mengetahui cara 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa melalui penerapan strategi pembelajaran Discovery Learning 

(DL). learning) dalam pembelajaran IPA materi Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan  pada siswa 

kelas siswa VIII B  SMPN 6 Tulang Bawang Barat. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting didalam interaksi belajar-mengajar. Dalam 

aktivitas belajar ada beberapa prinsip yang berorientasi pada pandangan ilmu jiwa, yakni menurut 

pandangan ilmu jiwa lama dan ilmu jiwa modern. Menurut pandangan ilmu jiwa lama aktivitas 

didominasi oleh guru sedang menurut pandangan ilmu jiwa modern, aktivitas didominasi oleh siswa. 

 

Aktivitas belajar merupakan hal yang sangat penting bagi siswa, karena memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bersentuhan dengan obyek yang sedang dipelajari seluas mungkin, karena dengan 

demikian proses konstruksi pengetahuan yang terjadi akan lebih baik. Aktivitas Belajar diperlukan 

aktivitas, sebab pada prinsipnya belajar adalah berbuat mengubah tingkah laku, jadi melakukan 

kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Dari uraian diatas dapat diambil pengertian 

aktivitas belajar adalah keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, perhatian dalam kegiatan 

belajar guna menunjang keberhasilan proses belajar mengajar dan memperoleh manfaat dari kegiatan 

tersebut.  

 

Hasil belajar merupakan segala perilaku yang dimiliki peserta didik sebagai akibat dari proses belajar 

yang ditempuhnya, baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, hal ini sejalan dengan teori Bloom 

bahwa hasil belajar dalam rangka studi dicapai melalui tiga kategori ranah yaitu, kognitif (hasil 

belajar yang terdiri dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi), afektif 

(hasil belajar terdiri dari kemampuan menerima, menjawab, dan menilai), dan psikomotorik (hasil 

belajar terdiri dari keterampilan motorik, manipulasi, dan koordinasi neuromuscular). Dari pernyataan 

Bloom ini Nana Sudjana (2015:153), menyatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pelajaran. Jadi hasil belajar itu menunjuk pada prestasi belajar, 

sedangkan prestasi belajar merupakan indikator dan derajat perubahan tingkah laku siswa.  

 

Michael Pressley dalam Trianto  (2014:165) menyatakan bahwa strategi belajar adalah operator 

kognitif meliputi dan terdiri atas proses yang secara langsung terlibat dalam menyelesaikan suatu 

tugas (belajar). Jika dikaitkan dengan strategi pembelajaran maka pendapat diatas selaras artinya 

dengan, strategi pembelajaran diartikan sebagai kegiatan yang dipilih dan dapat memberikan fasilitas 
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atau bantuan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. strategi berupa urut-urutan 

kegiatan yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan tertentu. strategi 

pembelajaran mencakup juga pengaturan materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta 

didik (Agus Suprijono, 2010: 183). 

 

Menurut Sudjana (2005: 49) metode penemuan (discovery learning) adalah  metode  mengajar  yang  

mengatur  pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya 

belum diketahuinya  itu,  tidak    melalui   pemberitahuan   tetapi   sebagian  atau ditemukan 

sendiri. Dengan demikian, dalam pembelajaran dengan penemuan, siswa dapat memperoleh 

pengetahuan dari pengalamannya menyelesaikan masalah bukan melalui transmisi dari guru.  

 

Kerangka Pikir 

Dari paparan di atas, terlihat bahwa betapa pentingnya penggunaan strategi dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran di tingkat dasar khususnya. Dengan menggunakan strategi, peserta didik akan ikut serta 

aktif dalam pembelajaran terkhusus IPA yang mereka anggap sebagai pelajaran yang membosankan. 

Dengan asumsi seperti itu, menyebabkan peserta didik menjadi jenuh bahkan malas untuk belajar 

IPA. Salah satu strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPA yaitu Discovery Learning. 

Strategi ini merupakan cara yang dapat membangkitkan gairah peserta didik dalam belajar, karena 

strategi ini mengaktifkan seluruh siswa untuk ikut berpartisipasi dalam mempelajari IPA yang mereka 

anggap membosankan ini. 

 

Model pembelajaran discovery merupakan salah satu model pembelajaran yang sesuai diterapkan 

pada pembelajaran IPA kelas VIII B SMPN 6 Tulang Bawang Barat. Metode ini memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk aktif berpartisipasi menemukan konsep-konsep IPA yang abstrak 

melalui observasi terhadap hal-hal konkret kemudian menarik kesimpulan. Pembelajaran yang   

menerapkan   metode   discovery   diawali  dengan meminta siswa untuk mengamati media berupa 

benda konkret atau gambar dan bertanya jawab terkait media tersebut. Pengunaan media dan kegiatan 

bertanya jawab ini akan membangkitkan motivasi siswa untuk mempelajari materi sejak awal 

pembelajaran. Kemudian guru membimbing siswa merumuskan permasalahan dalam bentuk 

pertanyaan yang harus mereka temukan jawabannya. Guna menjawab pertanyaan tersebut, siswa 

diberikan kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan dalam kelompok 

heterogen. Selain itu, siswa juga diberikan kesempatan untuk menganalisis hasil informasi yang 

terkumpul tersebut dan melakukan verifikasi terhadap jawaban yang ditemukan dengan jawaban 

seluruh siswa di kelas. Selanjutnya siswa bersama-sama menarik kesimpulan (generalisasi) 

berdasarkan hasil penemuannya. 

 

Hipotesis Tindakan 

Penerapan metode discovery pada tahap stimulasi dengan menggunakan media dan tanya jawab, serta 

melibatkan siswa dalam keseluruhan kegiatan discovery yaitu stimulasi, perumusan masalah, 

pengumpulan data, analisis data, verifikasi, dan generalisasi dapat meningkatkan hasil belajar IPA 

materi Struktur dan Fungsi Tumbuhan sebagai model pembelajaran yang diterapkan pada 

pembelajaran IPA kelas VIII B SMPN 6 Tulang Bawang Barat. Penerapan metode discovery yang 

dengan mengelompokkan siswa secara heterogen pada tahap pengumpulan data dan analisis data 

dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi Materi Struktur dan Fungsi Tumbuhan pada 

pembelajaran IPA  yang sesuai diterapkan  di kelas VIII B SMPN 6 Tulang Bawang Barat 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di SMPN 6 Tulang Bawang Barat yang beralamat di Jl. Sindang Gayur No. 

17 Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat  Provinsi Lampung. 

Peneliti mengambil lokasi atau tempat ini dengan pertimbangan bekerja pada sekolah tersebut, 

sehingga memudahkan dalam mencari data, peluang waktu yang luas dan subjek penelitian yang 

sangat sesuai dengan profesi peneliti sebagai tenaga pengajar IPA di sekolah tersebut. Dengan 

beberapa pertimbangan dan alasan peneliti menentukan menggunakan waktu penelitian selama 8 

minggu dari bulan September 2019 sampai dengan Oktober 2019. 

 

Menurut Kardiawarman (Paizaluddin & Ermalinda, 2013 : 6) Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas (classroom action research) yang berarti penelitian yang dilakukan pada sebuah kelas 

untuk mengetahui akibat tindakan yang diterapkan pada suatu subjek penelitian di kelas tersebut. 

Secara lebih luas penelitian tindakan diartikan sebagai penelitian yang berorientasi pada penerapan 

tindakan dengan tujuan peningkatan mutu atau pemecahan masalah pada kelompok subyek yang 

diteliti dan mengamati tingkat keberhasilan atau akibat tindakannya, untuk kemudian diberikan 

tindakan lanjutan yang bersifat penyempurnaan tindakan atau penyesuaian dengan kondisi dan situasi 

sehingga diperoleh hasil yang lebih baik. Tindakan yang secara sengaja diberikan tersebut diberikan 

oleh guru atau berdasarkan arahan guru yang kemudian dilakukan oleh siswa. Konteks pekerjaan guru 

maka penelitian tindakan yang dilakukannya disebut penelitian tindakan kelas, Suharsimi 

(Paizaluddin & Ermalinda , 2013: 7) 

 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII B SMPN 6 Tulang Bawang Barat  dengan jumlah siswa 

sebanyak 20 siswa perempuan, dan 12  murid laki laki. 

 

Kriteria Keberhasilan Tindakan  

Adapun indikator keberhasilan yang digunakan dalam penelitian tindakan ini adalah sebagai 

berikut. Sekurang-kurangnya 85% dari jumlah siswa memiliki aktivitas belajar IPA tuntas dengan 

kriteria sangat baik (SB) dengan nilai ≥81  Sekurang-kurangnya 85% dari jumlah siswa mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah yaitu 75. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum melaksanakan penelitian dengan penerapan metode pembelajaran Strategi Discovery 

Learning (DL), peneliti terlebih dahulu melakukan pre test untuk mengetahui gambaran awal 

sejauhmana kemampuan siswa dalam memahami pembelajaran IPA materi Strukur dan Fungsi 

Jaringan Tumbuhan,  kemudian hasil pretest tersebut dianalisis untuk mengetahui nilai rata-rata dan 

ketuntasan belajar. 

 

Analisis data hasil penelitian yang  telah dilaksanakan dalam 2 siklus dengan 2 pertemuan pada 

masing-masing siklusnya secara jelas dapat dijelaskan pada penjelasan di bawah ini. 

 

Aktivitas Belajar 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa, aktivitas belajar siswa yang 

dibelajarkan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning pada pra siklus (peemuan awal) 

tergolong kategori cukup, pada siklus I tergolong dalam kategori baik dan sangat baik pada siklus II. 

Aktivitas belajar siswa pada pra siklus, siklus I dan siklus dapat dilihat pada tabel: 
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         Tabel Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Siswa dalam Kegiatan Pembelajaran 

pada Pra Siklus, Siklus I dan  Siklus II 

 

No 
Aspek yang  

diamati 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

 (%) 
Kate 

gori 
 (%) 

Kate 

gori 
 (%) 

Kate 

gori 

1 Visual Activities 62,36 Baik 76,17 Baik 83,20 S.Baik 

2 Oral Activities 58,25 Cukup 74,22 Baik 82,70 S.Baik 

3 
Listening 

Activities 
60,16 Cukup 76,00 Baik 82,81 

S.Baik 

4 Writing Activities 64,53 Baik 78,28 Baik 84,69 S.Baik 

5 
Drawing 

Activities 
59,38 Cukup 62,5 Baik 83,59 

S.Baik 

6 Motor Activities 56,25 Cukup 79,3 Baik 83,01 S.Baik 

7 Mental Activities 60,16 Cukup 72,66 Baik 82,03 S.Baik 

8 
Emotional 

Activities 
61,25 Cukup 80,16 Baik 84,77 

S.Baik 

 Jumlah 482,34  599,29  666,8  

 % Rata-rata 60,29 Cukup 74,91  83,35 S.Baik 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat aktivitas siswa pada pra siklus sebelum melaksanakan 

penelitian yaitu 60,29% dengan kriteria cukup (41% - 60%) dan pada siklus  I selama proses 

pembelajaran berlangsung dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning  yaitu 

dengan pesentase 74,91% dengan kriteria baik (61-80%). Aktivitas belajar siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran  pada siklus  II tergolong sangat baik dengan persentase 

83,35% dengan kriteria sangat baik (81% - 100%) . Grafik aktivitas belajar siswa dapat dilihat  

pada gambar 

 
Gambar  Diagram Batang Peningkatan Aktivitas   Belajar Siswa pada kondisi awal, 

siklus I dan Siklus II 
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Berdasarkan Gambar di atas, menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa pada setiap aspek mulai dari 

Visual Activities, Oral Activities, Listening Activities, Writing Activities, Motor Activities, Mental 

Activities, Emotional Activities pada tergolong dalam kategori sangat baik, sedangkan aspek Drawing 

Activities termasuk dalam kategori baik, dikarenakan aspek tersebut hanya di lakukan pada siklus  II.  

Adapun perolehan nilai rata-rata aktivitas belajarr siswa sebagaimana ditunjukkan pada diagram di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Grafik Peningkatan Rata-rata  aktivitas  Belajar Siswa  pada Kondisi 

Awal, Siklus I dan II 

 

 

 

 

Data yang diperoleh pada gambar menunjukkan bahwa indikator aktivitas belajar siswa dari setiap 

putaran mengalami peningkatan secara bertahap pada pra siklus pesentase rata-rata aktivitas 60,29% 

dengan kriteria cukup, , mengalami peningkatan pada siklus I sebesar  74,91% dengan kariteria baik, 

pada siklus II menjadi 83,35 dengan kriteria sangat  baik   . Ini menunjukkan bahwa model discovery 

learning dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA sebagaimana indikator 

ketuntasan belajar. 

 

Hasil Belajar 

Penggunaan  model discovery learning  akan  sangat  membantu  dalam  membangkitkan   hasil dan 

ketuntasan belajar  belajar  siswa.  Rekapitulasi  nilai  hasil  tes formatif dan ketuntasan belajar siswa  

dari kondisi awal, siklus  I  sampai dengan siklus II dapat dilihat dari tabel di bawah ini.   

Tabel  Rekapitulasi Nilia Rata-rata dan Ketuntasan  Belajar dari kondisi awal 

(Prasiklus),   Siklus I dan Siklus II 

 

No Siklus Nilai 

Ketuntasan 

Ket 
Tuntas % 

Belum 

Tuntas 
% 

1 Awal 63,13 14 43,75 18 56,25 
 

2 Siklus I 73,44 24 75,00 8 25,00 
 

3 Siklus II 81,88 30 93,75 2 6,25 
 

 

Untuk memperjelas kenaikan ketuntasan belajar siswa dan penurunan ketuntasan belajar siswa dapat 

dilihat pada diagram batang di bawah ini : 
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Gambar Grafik Peningkatan  Ketuntasan Belajar Siswa Kondisi Awal, Siklus I dan II 

 

Penjelasan mengenai peningkatan nilai rata-rata hasil belajar pada pembelajaran IPA dengan 

menggunakan penerapan model discovery learning menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan 

di mana pada kondisi awal sebesar 63,13 meningkat menjadi 73,44 pada siklus I dan pada akhir siklus 

II meningkat menjadi 81,88  Peningkatan nilai rata-rata hasil belajar siswa dalam bentuk grafik 

sebagaimana gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar  Grafik Peningkatan Nilai Rata-rata Belajar Siswa Pada Kondisi Awal 

(Prasiklus), Siklus I dan II 

 

Dari penjelasan pada tabel-tabel dan grafik di atas  terbukti  dari  hasil belajar dan ketuntasan belajar 

siswa  pada  setiap  siklusnya  mengalami  peningkatan di mana pada  kondisi awal sebesar 63,13, 

pada siklus  I  nilai  rata-rata  yang  diperoleh  siswa  adalah  73,44 dan pada siklus II rata-rata nilai 

yang diperoleh siswa adalah 81,88 dengan ketuntasan belajar dari 14 siswa atau 43,75% meningkat 

menjadi 24 siswa atau 75,00% dan 93,75%  atau  30   siswa pada siklus terakhir. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas VIII B 

SMPN 6 Tulang Bawang Barat dengan menerapkan model discovery learning dapat meningkatkan 

hasil belajar IPA siswa. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan hasil bebelajar siswa yang pada pra 

tindakan hanya 43,75% siswa memiliki hasil belajar tuntas kemudian pada siklus I mencapai 

ketuntasan belajar 75,00% dan siklus II telah mencapai keberhasilan ketuntasan belajar 93,75%. 
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Peningkatan rata-rata skor hasil  belajar bahasa Indonesia yang semula pada pra tindakan atau pada  

konmdisi awal  adalah 63,13 kemudian pada siklus I menjadi 73,44 dan pada siklus II menjadi 81,88 

 

Selain itu, aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran model discovery terlihat Peningkatan aktivitas 

dengan nilai rata-rata 60,29% dengan kriteria cukup (41% - 60%) pada kondisi awal,  menjadi 74,91% 

dengan kriteria baik (61-80%). dan pada akhir siklus kedua tergolong sangat baik (81% - 100%) 

dengan persentase 83,35%    

 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa model discovery learning dalam penelitian ini dapat 

berjalan baik untuk siswa kelas VIII B karena guru terlibat aktif membimbing dan mengarahkan siswa 

dalam setiap tahapan discovery. Hal ini sesuai dengan pendapat Hendro Darmodjo dan Jenny R E 

Kaligis (1992: 37) bahwa discovery pada siswa usia SMP memerlukan keterlibatan guru yang cukup 

banyak yaitu dengan memberikan bimbingan dan pengarahan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa indikator kriteria keberhasilan pembelajaran telah 

tercapai pada siklus kedua, sehingga pelaksanaan perbaikan pembelajaran dinyatakan selesai dan 

tuntas pada siklus kedua. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat diperoleh simpulan bahwa dengan menggunakan 

strategi Discovery Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi 

Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan di kelas VIII B SMPN 6 Tulang Bawang Barat, maka hal ini 

peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai berikut: Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan 

bahwasanya proses pembelajaran matematika sebelum dilaksanakannya strategi Discovery Learning 

di kelas VIII B SMPN 6 Tulang Bawang Barat yaitu memiliki tingkat persentase yang rendah. Nilai 

rata-rata yang diperoleh hanya 63,13 yang mendapatkan nilai tuntas dengan jumlah siswa 14 siswa 

(43,75%) dari 32 siswa. Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian yang selanjutnya, proses 

pembelajaran matematika sesudah diterapkannya strategi Discovery Learning pada materi 

Kesebangunan dan Kekongruenan di Kelas VIII B SMPN 1 Tulang Bawang Tengah ini mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan. Pada siklus I, hasil belajar mengalami peningkatan dengan rata-

rata 73,44 dengan jumlah siswa yang tuntas 24 siswa atau 75%. Sedangkan pada siklus II, nilai rata-

rata 81,88 dan ketuntasan belajar 93,75% dengan jumlah siswa sebanyak 30 siswa dari 32 siswa di 

kelas VIII B SMPN 6 Tulang Bawang Barat. Dari data tersebut, hasil yang didapatkan adalah 

bahwasanya penelitian yang dilakukan menggunakan strategi Discovery Learning ini berhasil 

dilakukan dengan nilai yang memuaskan dan melewati nilai KKM yaitu 75. Selain itu, aktivitas siswa  

dalam kegiatan pembelajaran model discovery terlihat peningkatan aktivitas dengan nilai rata-rata 

60,29% dengan kriteria cukup (41% - 60%) pada kondisi awal,  menjadi 74,91% dengan kriteria baik 

(61-80%). dan pada akhir siklus kedua tergolong sangat baik (81% - 100%) persentase 83,35%. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian di atas, maka peneliti akan memberikan beberapa saran 

agar dapat melihat dan memperbaiki kualitas belajar siswa, yaitu: Kepada guru, agar menggunakan 

strategi Discovery Learning ini dalam pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan dan 

lebih memperhatikan kegiatan belajar siswa agar hasil belajar siswa selalu meningkat, karena realita 

yang terjadi sekarang masih banyak siswa yang kurang memahami pelajaran di sekolah. Kepada 

siswa, agar lebih bersemangat dalam belajar dan mampu lebih meningkatkan gairah belajar mereka. 

Karena di dalam strategi ini siswa diminta untuk menemukan sendiri dan berlomba. Sehingga melatih 
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rasa kompetitif mereka dalam belajar. Suasana menyenangkan yang paling penting tercipta di dalam 

kelas. Sebagai bahan kajian atau referensi serta menambah wawasan bagi peneliti yang akan 

melakukan kajian yang berhubungan dengan penerapan strategi Discovery Learning. 
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IMPROVING PKN LEARNING ACHIEVEMENT MATERIALS OF 

INDONESIAN CITIZEN'S OBLIGATIONS IN CLASS 5 SEMESTER 2 

SDN 1 TRIGONCO DISTRICT ASEMBAGUS REGENCY OF 

SITUBONDO ACADEMIC YEAR 2016/2017 THROUGH 

TGT MODEL COOPERATIVE LEARNING METHODS 

 

MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR PKN MATERI KEWAJIBAN 

WARGA NEGARA INDONESIA PADA SISWA KELAS 5 SEMESTER 2 

SDN 1 TRIGONCO KECAMATAN ASEMBAGUS KABUPATEN 

SITUBONDO TAHUN PELAJARAN 2016/2017 MELALUI 

METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL TGT 
 

Sahwito, M. Pd 

SDN 1 Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Peovinsi Jawa Timur 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the application of the TGT Model Cooperative Learning Method to 

Civics Class 5 subjects at SDN 1 Trigonco, Asembagus District, Situbondo District, semester 2 of the 2016-2017 

academic year. This type of research is classroom action research. While the samples in this study were 5th 

grade students with a total of 20 students. In this study, using the TGT Model Cooperative Learning Method at 

SDN 1 Trigonco, Asembagus District, Situbondo Regency with the subject of Indonesian Citizens' Obligations. 

The data collected in this study were observation, documentation and tests. From the results of the analysis, it 

was found that the learning achievement of grade 5 students by applying the TGT Model Cooperative Learning 

Method in Civics subjects increased from cycle I to cycle III. In the first cycle, an average of 61% was obtained, 

the second cycle increased with an average acquisition of 74% and the third cycle increased with an average 

acquisition of 96%. The results of the research from cycle I and cycle III of the data collected showed a 

significant increase so that it can be concluded that by applying the TGT Model Cooperative Learning Method 

in Civics lessons, student learning outcomes can be improved. 

Key Word: TGT Model Cooperative Learning Method, Civics on the Obligations of Indonesian Citizens 

 

ABSTRAK 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif Model TGT 

pada mata pelajaran PKn kelas 5 di SDN 1 Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo semester 2 

tahun pelajaran 2016-2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Sedangkan yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 dengan jumlah 20 siswa. Dalam penelitian ini menggunakan 

Metode Pembelajaran Kooperatif Model TGT di SDN 1 Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo 

dengan materi Kewajiban Warga Negara Indonesia. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah 

observasi, dokumentasi dan tes. Dari hasil analisa didapatkan bahwa prestasi belajar siswa kelas 5 dengan 

menerapkan Metode Pembelajaran Kooperatif Model TGT pada mata pelajaran PKn mengalami peningkatan 

dari siklus I sampai siklus III. Pada siklus I diperoleh rata-rata 61%, siklus II mengalami kenaikan dengan 

perolehan rata-rata 74% dan siklus III naik dengan perolehan rata-rata 96%. Hasil penelitian dari siklus I dan 

siklus III dari data yang dikumpulkan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dengan menerapkan Metode Pembelajaran Kooperatif Model TGT pada pelajaran PKn, 

hasil belajar pada siswa dapat ditingkatkan.  

Kata Kunci: Metode Pembelajaran Kooperatif Model TGT, PKn materi Kewajiban Warga Negara Indonesia 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan upaya sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia 

(peserta didik). Pendidikan sebagai suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

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

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

serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. 

 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional disebutkan bahwa: “Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab” (Sisdiknas, 2003). Peran serta dari pemerintah, masyarakat dan orang tua sangat 

diperlukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut. 

 

Menghadapi pesatnya persaingan pendidikan di era globalisasi, semua pihak perlu menyamakan 

pemikiran dan sikap untuk mengedepankan peningkatan mutu pendidikan. Pihak-pihak yang ikut 

meningkatkan mutu pendidikan adalah pemerintah, masyarakat, steakholder, kalangan pendidikan 

serta semua subsistem bidang pendidikan yang harus berpartisipasi mengejar ketertinggalan maupun 

meningkatkan prestasi yang telah dicapai saat ini. Pembinaan dan usaha yang dapat dilakukan dalam 

perbaikan pendidikan tidak mungkin berhasil tanpa disertai dengan pembinaan dan perbaikan kualitas 

pengetahuan serta cara kerja para pelaksananya, yaitu guru-guru. Maka setelah lahirnya Undang-

undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru menjadi profesi yang diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia.  

 

Begitu besarnya peran dan tanggung jawab seorang guru, maka selayaknyalah profesi seorang guru 

dilakukan secara profesional. Pada dasarnya, guru yang profesional adalah yang dapat menjalankan 

tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Hal ini dikarenakan guru tidak hanya bertugas untuk 

menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya. Tetapi guru juga berperan sebagai perencana 

(designer), pelaksana (implementer), dan penilai (evaluator) (Mulyasa, 2007:14). Selain itu, didalam 

UU No 14 Tahun 2005 di dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa: “Guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah (Yamin, 2011:194). 

 

Pendidikan Kewarganegaraan menurut Depdiknas (2006:49), adalah mata pelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak 

dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter, yang 

diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang 

mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai, hak, dan kewajiban setiap warga negara agar setiap hal 

yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang 

diharapkan. Karena di nilai penting, pendidikan ini sudah di terapkan sejak usia dini di setiap jenjang 

pendidikan mulai dari yang paling dini hingga perguruan tinggi agar mengahsilkan penerus-penerus 

bangsa yang berkompeten dan siap menjalankan hidup berbangsa dan bernegara. 

 

PKn selama ini masih dianggap mudah oleh siswa dan beranggapan bahwa PKn kurang mementingkan 

aspek penalaran seperti pelajaran eksakta, selain itu guru kurang memanfaatkan media yang tersedia 

sehingga siswa terlihat kurang bersemangat dan tidak aktif dalam pembelajaran, guru juga kurang 

memperhatikan karakteristik siswa dalam kegiatan belajar mengajar yaitu siswa masih suka bermain dan 
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aktif bergerak sehingga siswa justru asyik bermain sendiri dan tidak memperhatikan penjelasan dari guru 

saat proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar yang baik menuntut siswa untuk lebih aktif sehingga 

proses belajar mengajar harus mencerminkan komunikasi dua arah, tidak sekedar pemberian informasi 

searah dari guru tanpa mengembangkan mental siswa. Siswa merupakan pusat dari kegiatan belajar 

mengajar, maka siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, mengajak siswa berpikir, berdiskusi 

dengan temannya, dan memahami materi pelajaran, namun kenyataanya guru masih menggunakan model 

pembelajaran yang kurang variatif dan tidak memanfaatkan media sebagai alat bantu belajar sehingga 

siswa merasa bosan dan kurang berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran PKn. Hal inilah yang 

menjadikan mata pelajaran PKn kurang disukai oleh siswa. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan hasil 

belajar Pkn yang tidak memuaskan dan siswa belum mampu menunjukkan perilaku sebagai warga negara 

Indonesia yang cerdas dan baik, masih ada siswa yang berperilaku kurang baik misalnya mencontek, 

kurang menghargai teman, dan sebagainya.  

 

Permasalahan ini juga terjadi di SDN 1 Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo siswa 

kelas 5 belum menunjukkan prestasi belajar yang optimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn khusususnya pada materi Kewajiban Warga Negara 

Indonesia masih tergolong rendah. Masih banyak siswa kelas 5 yang belum dapat memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75. Hasil belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran PKn sebesar 46,3% 

dengan rata-rata nilai 51, dan sebesar 71,7% siswa belum mencapai KKM.  

 

Rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKn kelas 5 di SDN Trigonco disebabkan oleh beberapa hal, 

salah satunya adalah penyampaian materi pembelajaran oleh guru dengan menggunakan metode dan 

teknik yang kurang tepat. Guru dalam pembelajaran PKn di kelas masih menggunakan metode ceramah 

yang kadang diselingi dengan tanya jawab kepada siswa, selanjutnya siswa disuruh mengerjakan latihan 

soal oleh guru. Penggunaan metode dan teknik yang kurang tepat ini akan membawa kondisi tidak nyaman 

bagi siswa dalam pembelajaran sehingga muncul perilaku-perilaku siswa yang tidak kondusif sebagai 

akibat dari rasa jenuh siswa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu alternatif pemecahan 

maslah agar dapat memberi perubahan yang lebih baik dalam menguasai materi pembelajaran PKn.  

 

Berdasarkan pengamatan, fakta dan data di kelas 5 SDN 1 Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten 

Situbondo, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai proses kegiatan belajar dan 

mengajar untuk mata pelajaran PKn materi Kewajiban Warga Negara Indonesia dengan menggunakan 

metode pembelajaran yang akan melibatkan siswa lebih aktif, kreatif dan inovatif yaitu metode 

pembelajaran kooperatif model TGT. Metode pembelajaran kooperatif model TGT memiliki keunggulan 

diantaranya adalah keterlibatan siswa dalam pembelajaran lebih tinggi, kegiatan pembelajaran lebih aktif 

(hidup) karena pembelajaran dikemas dalam bentuk permainan sehingga siswa lebih bergairah, melibatkan 

siswa tanpa harus ada perbedaan status, melatih ketangkasan dan kecepatan aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor.  

 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka  peneliti mengadakan Penelitian Tindakan Kelas dengan judul: 

“Meningkatkan Prestasi Belajar PKn Materi Kewajiban Warga Negara Indonesia Pada Siswa Kelas 5 

Semester 2 SDN 1 Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Tahun Pelajaran 2016/2017 

Melalui Metode Pembelajaran Kooperatif Model TGT” 

 

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Masih 

rendahnya nilai mata pelajaran PKn di kelas 5 SDN 1 Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten 

Situbondo, dimana metode pembelajaran yang diberikan tidak variatif sehingga tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai tidak berhasil dengan baik. Kurang tepatnya penggunaan metode pembelajaran 
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dalam rangka meningkatkan prestasi belajar pada mata pelajaran PKn materi Kewajiban Warga 

Negara Indonesia di kelas 5 SDN 1 Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai 

berikut:  Apakah penggunaan Metode Pembelajaran Kooperatif Model Team Games Tournament 

(TGT) dapat meningkatkan prestasi belajar PKn materi Kewajiban Warga Negara Indonesia pada 

siswa kelas 5 Semester 2 SDN 1 Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Tahun 

Pelajaran 2016/2017? Bagaimanakah upaya meningkatkan prestasi belajar PKn materi Kewajiban 

Warga Negara Indonesia melalui Metode Pembelajaran Kooperatif Model Team Games Tournament 

(TGT) pada siswa kelas 5 Semester 2 SDN 1 Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo 

Tahun Pelajaran 2016/2017? 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Prestasi Belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan (Agus 

Suprijono, 2012:5). Sedangkan menurut Nana Sudjana hasil belajar adalah perubahan tingkah laku 

sebagai hasil belajar yang mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotorik (Sujana Nana, 

2009:22). Hasil belajar juga merupakan hasil dari siswa interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. 

Dari sisi guru tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar, dari sisi siswa hasil 

belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar. Hasil belajar juga sering 

disebut prestasi belajar. Kata prestasi berasal dari bahasa Belanda prestatie, kemudian dalam bahasa 

indonesia disebut prestasi diartikan sebagai hasil usaha (Zaenal Arifin, 2012:12). 

 

Berdasarkan pengertian prestasi belajar diatas disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan 

tersebut mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Hasil belajar dapat dilihat melalui 

kegiatan evaluasi yang bertujuan mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukan tingkat 

kemampuan siswa adalam mencapai tujuan pembelajaran. Hasil belajar yang diteliti dalam penelitian 

ini adalah hasil belajar kognitif PKn, yang mencakup pengetahuan (C1) yaitu mencapai kemampuan 

ingatan tentang hal yang telah dipelajari, pemahaman (C2) yaitu mencakup kemampuan menangkap 

arti dan makna tentang hal yang di pelajari, dan penerapan (C3) yaitu mencakup kemampuan 

menerapkan metode untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru, instrumen yang digunakan 

untuk mengukur hasil belajar siswa pada  aspek kognitif adalah tes dalam bentuk lisan dan tertulis. 

Bentuk lisan disajikan melalui tanya jawab langsung, sedangkan bentuk tulisan disajikan dengan 

menggunakan lembar soal dan lembar jawaban. 

 

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada 

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

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

Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan bukan hal yang baru dalam sejarah 

pendidikan nasional di indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan atau Civics Education memiliki 

banyak pengertian dan istilah. 

 

Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum 

dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia 

harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara setempat. Individu 

sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah 

lakunya kepada bangsa dan negara. Contohnya anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia berusaha 
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sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mengharumkan nama baik bangsa 

Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. 

 

Pembelajaran kooperatif bernaung dalam teori konstruktivis. Pembelajaran ini muncul dari konsep 

bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling 

berdiskusi dengan temannya. Siswa secara rutin bekerja dalam kelompok untuk saling membantu 

memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Jadi, hakikat sosial dan penggunaan kelompok 

sejawat menjadi aspek utama dalam pembelajaran kooperatif (Trianto, 2010; 56). Menurut Johnson 

dan Johnson (Isjoni dan Ismail 2008: 152) pembelajaran kooperatif adalah kegiatan belajar mengajar 

secara kelompok-kelompok kecil (Muhamad Thobroni dan Arif Mustofa, 2011:285). 

 

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem 

pengelompokan/tim kecil, yaitu antara empat sampai enam orang yang mempunyai latar belakang 

kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda (hiterogen). Sistem penilaian 

dilakukan terhadap kelompok. Setiap kelompok akan memperoleh penghargaan (reward), jika 

kelompok mampu menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Dengan demikian, setiap anggota 

kelompok akan mempunyai ketergantungan positif. Ketergantungan semacam itulah yang selanjutnya 

akan memunculkan tanggung jawab individu terhadap kelompok dan keterampilan interpersonal dari 

setiap anggota kelompok. Setiap individu akan saling membantu, mereka akan mempunyai motivasi 

untuk keberhasilan kelompok, sehingga setiap individu akan memiliki kesempatan yang sama untuk 

memberikan kontribusi demi keberhasilan kelompok (Wina Sanjaya, 2010: 243). 

 

Manfaat penerapan belajar kooperatif adalah dapat mengurangi kesenjangan pendidikan khususnya 

dalam wujud input pada level individual. Di samping itu, belajar kooperatif dapat mengembangkan 

solidaritas sosial di kalangan siswa. Dengan belajar kooperatif, diharapkan kelak akan muncul 

generasi baru yang memiliki solidaritas sosial yang kuat (Trianto, 2010: 58). 

 

Teams Games Tournament (TGT), pada mulanya dikembangkan oleh David DeVries dan Keith 

Edwards, ini merupakan metode pembelajaran pertama dari Johns Hopkins. Metode ini menggunakan 

pelajaran yang sama yang disampaikan guru dan tim kerja yang sama seperti dalam STAD, tetapi 

menggantikan kuis dengan turnamen mingguan, di mana siswa memainkan game akademik dengan 

anggota tim lain untuk menyumbangkan poin bagi skor timnya. Siswa memainkan game ini bersama 

tiga orang pada “meja-turnament”, di mana ketiga peserta dalam satu meja turnamen ini adalah para 

siswa yang memiliki rekor nilai matematika terakhir yang sama. Sebuah prosedur “menggeser 

kedudukan” membuat permainan ini cukup adil. Peraih rekor tertinggi dalam tiap meja turnamen akan 

mendapatkan 60 poin untuk timnya, tanpa menghiraukan dari meja mana ia mendapatkannya; ini 

berarti bahwa mereka yang berprestasi rendah (bermain dengan yang berprestasi rendah juga) dan 

yang berprestasi tinggi (bermain dengan yang berprestasi tinggi) keduanya memilki kesempatan yang 

sama untuk sukses (Slavin, 2008: 13). 

 

TGT dapat digunakan dalam berbagai macam mata pelajaran, dari ilmu-ilmu eksak, ilmu-ilmu sosial 

maupun bahasa dari jenjang pendidikan Dasar (SD, SMP) hingga perguruan tinggi. TGT sangat cocok 

untuk mengajar tujuan pembelajaran yang dirumuskan dengan tajam dengan satu jawaban benar. 

Meski demikian, TGT juga dapat diadaptasi untuk digunakan dengan tujuan yang dirumuskan dengan 

kurang tajam dengan tujuan yang dirumuskan dengan kurang tajam dengan menggunakan penilaian 

yang bersigat terbuka, misalnya esai atau (Trianto, 2011: 83). Teknik ini menggabungkan kelompok 

belajar dan kompetisi tim, dan bisa digunakan untuk meningkatkan pembelajaran beragam fakta, 

konsep dan keterampilan (Melvin L. Silbermen, 2011:47). 
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Kerangka Berfikir 

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang peningkatan prestasi belajar PKn siswa kelas 5 

SDN 1 Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Semester 2 Tahun Pelajaran 

2016/2017 melalui penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif Model Team Games Tournament 

(TGT). Hal ini dilakukan karena rata-rata hasil belajar PKn masih rendah dan belum mencapai KKM 

yang telah ditentukan oleh pihak sekolah.  

 

Hasil belajar siswa yang rendah selain karena penguasan materi yang kurang oleh siswa juga karena 

guru belum memberikan metode atau strategi pembelajaran yang tepat dan bervariatif. Untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa yaitu dengan mengubah metode pembelajaran yang akan melibatkan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif TGT (teams games 

tournament) sehingga diharapkan model TGT akan melibatkan siswa lebih aktif dalam kegiatan 

belajar di sekolah.  

 

Proses pembelajaran PKn di SD melalui Metode Pembelajaran Kooperatif Model Team Games 

Tournament (TGT) akan menciptakan pembelajaran yang menarik, siswa dapat berperan aktif dalam 

kelas, guru menjadi lebih termotivasi untuk melakukan performansi yang lebih baik dikelasnya. Hal 

ini akan menjadikan pembelajaran lebih bermakna sehingga terjadi peningkatan aktivitas dan prestasi 

belajar siswa pada materi pelajaran PKn materi Kewajiban Warga Negara Indonesia pada siswa kelas 

5 SDN 1 Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Tahun Pelajaran 2016/2017 Melalui 

Metode Pembelajaran Kooperatif Model TGT. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian merupakan proses, yaitu langkah-langkah yang dilakukan secara berencana dan sistematis 

karena berguna untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah dan jawaban atas pertanyaan. Dalam 

melakukan penelitian, metode merupakan salah satu bagian yang mutlak dan sangat penting. Penggunaan 

metode dalam suatu penelitian akan menentukan akurasi dan kelengkapan data yang diperlukan oleh 

peneliti. Dengan kata lain, metode yang dimaksud digunakan agar sasaran dari  hasil penelitian yang 

ingin dicapai dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk itu sebelum pelaksanaan penelitian 

perlu dipilih metode yang digunakan. 

 

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat tindakan (penelitian tindakan kelas) yang 

menggunakan data pengamatan langsung jalannya proses pembelajaran kelas. Penelitian tindakan 

kelas digunakan untuk menemukan solusi suatu permasalahan yang ada (nyata) dalam hal ini 

berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas. Dari data tersebut kemudian dianalisis melalui 

tahapan dalam siklus-siklus tindakan. 

 

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh 

data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di kelas 5 SDN 1 Trigonco Kecamatan Asembagus 

Kabupaten Situbondo dengan alamat di jalan Raya Asembagus, RT. 01/RW. 02 Desa Trigonco Kec. 

Asembagus Kab. Situbondo, Prov. Jawa Timur. 

 

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

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari– April tahun pelajaran 2016/2017. Hal ini 

dimaksudkan agar siswa dapat beradaptasi dengan metode pembelajaran yang diteliti. Sehingga hasil 

penelitian tindakan kelas ini dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar selanjutnya. 

 

Subyek penelitian adalah siswa-siswi kelas 5 di SDN 1 Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten 
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Situbondo Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan jumlah 20 siswa. Prosedur kerja dalam penelitian ini 

merupakan siklus kegiatan yang minimal terdiri atas tiga siklus. Masing-masing siklus meliputi 

perencanaan, tindakan, dijelaskan dengan observasi, dan refleksi. Prosedur kerja tersebut secara garis 

besar dapat deskripsi umum penelitian tindakan kelas.  

 

Menurut Sugiyono (2013: 102) mengartikan instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen penelitian dalam bidang pendidikan 

tidak ada yang baku, oleh sebab itu seorang peneliti pendidikan harus mampu membuat instrumen 

yang akan digunakan untuk penelitiannya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

 

Tes  

Tes dilakukan untuk mengetahui daftar hasil belajar yang dicapai peserta didik di awal dan di akhir 

pembelajaran PKn dengan penerapan model pembelajaran TGT. Tes yang digunakan adalah tes 

objektif dalam bentuk pilihan ganda. Penyusunan tes diawali dengan membuat kisi-kisi soal yang 

disesuaikan dengan standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator-indikator yang telah 

dirumuskan. Dari indikator-indikator tersebut dikembangkan menjadi soal-soal. Tes tersebut 

dilakukan sebagai bahan evaluasi yang berkaitan dengan materi pembelajaran. 

Pedoman Observasi  

Selama proses pembelajaran berlangsung di lakukan pengamatan dan pencatatan tentang pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran untuk mengetahui hasil fokus penelitian serta penilaian terhadap guru dan 

peserta didik. Observasi di lakukan dengan menggunakan pedoman pengamatan sebagai panduan.  

Dokumentasi  

Studi dokumentasi di lakukan untuk mengetahui proses pembelajaran PKn dengan menggunakan 

media grafis, foto-foto mengenai aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. Hal ini dimaksudkan 

untuk mendukung data penelitian dari hasil tes dan observasi. 

 

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut:  Secara sederhana 

observasi berarti pengamatan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk 

menghimpun data pada penelitian tindakan kelas ini dengan menggunakan metode TGT melalui 

panca indra dan dicatat dalam lembar observasi. 

 

Observasi dilakukan selama proses penelitian dilakukan yang digunakan untuk mengetahui hasil 

belajar siswa dalam mata pelajaran PKn materi Kewajiban Warga Negara Indonesia dengan 

menggunakan metode TGT. 

 

Pengumpulan data dalam penelitian dengan cara mengadakan tes akhir siklus. Penelitian yang sudah 

dilaksanakan diakhiri dengan tes akhir siklus. Tes berbentuk multiple choice dengan lima pilihan jawaban 

yang berguna untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan 

setelah berlangsungnya proses tindakan. Hasil tes ini juga berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan dan 

standar kasesuaian antara silabus, rencana pembelajaran dan materi yang disampaikan. 

 

Analisis data yang berupa catatan pengamatan, keadaan, hasil belajar kognitif, psikomotorik, serta 

produk alat evaluasi (tes, lembar pengamatan) dianalisa dengan pendekaran kualitatif yaitu dengan 

pendekatan keabsahan data. Pertama dilakukan kegiatan memilah dan memilih data mana yang pantas 

dipaparkan, kedua melakukan pemaparan data, dan ketiga verifikasi pengambilan simpulan. Analisa 

data dilakukan sebelum dan sesudah penelitian tindakan kelas dilakukan. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan siklus I dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017, diawali dengan melakukan 

wawancara kepada siswa tentang tanggapan mereka mengenai cara belajar yang dilakukan selama ini, 

serta wawancara dan silang pendapat dengan rekan-rekan guru untuk menemukan informasi tentang 

permasalahan belajar dan mengajar yang dihadapi selama ini.  

 

Pelaksanaan siklus I pada hari senin tanggal 13 Februari 2017. Pembelajaran ini diikuti oleh siswa 

kelas 5 di SDN 1 Trigonco yang berjumlah 20 siswa. Peneliti sebagai pemberi tindakan, dan dibantu 

oleh teman sejawat bertindak sebagai pengamat selama proses pembelajaran berlangsung. Sebelum 

memulai pembelajaran siswa memahami tentang Kewajiban Warga Negara Indonesia, guru 

memastikan semua siswa sudah ada di dalam kelas dan tidak ada lagi yang di luar kelas.    

 

Hasil pengamatan yang dilakukan pada siklus I yaitu mengamati kegiatan yang dilakukan peneliti 

dengan bantuan kolabolator yang dituangkan dalam lembar observasi. Selain itu juga memberikan tes 

kepada siswa guna menggetahui ketuntasan belajar siswa pada mata pelajaran PKn dengan pokok 

bahasan Kewajiban Warga Negara Indonesia dengan menggunakan metode TGT di kelas 5. Pada 

siklus I ini masih banyak kegiatan yang dilakukan peneliti tidak sesuai dengan rencana yang telah 

disusun dan harus diperbaiki. Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti dicatat 

oleh kolabolator di dalam lembar observasi.    

 

Kegiatan inti yang dilakukan peneliti masih juga mendapat nilai rendah terutama pada saat kegiatan 

kelompok yang diberi tugas untuk membuat catatan TGT tentang materi Kewajiban Warga Negara 

Indonesia ternyata siswa masih banyak yang masih berbicara sendiri dan belum mengerti maksud atau 

apa yang diinginkan oleh peneliti. Akibatnya banyak siswa yang berbicara sendiri dan kegiatan 

kelompok tidak berjalan secara aktif.  

 

Adapun perolehan hasil belajar siswa pada siklus I adalah sebagai berikut : 

TABEL PRESTASI BELAJAR PKN PADA SISWA KELAS 5 SEBELUM PENERAPAN 

METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL TGT DAN PADA SIKLUS I 

SETELAH MENERAPKAN METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL TGT 

NO. NAMA SISWA 

Perolehan Nilai  Ulangan Harian 

Pra Siklus Siklus I 

Penerapan 

Model Team 

Games 

Tournament 

(TGT) 

1. ALIF LAILATUL FITRIA 60 65 

2. AULIA DEWI RACHMAWATI 50 65 

3. AYU RETNO NINGTIYAS 60 65 

4. DEFA NOVRINA AZZAHRO ROKHMAN 50 65 

5. DINIATI INDAH AYU NING ANDJAR S 60 70 

6 DIVO DWI PRAYOGA 55 60 

7 FAIROTUS SININA 65 75 

8 GALI HARI PRABOWO 60 65 

9 HIKMATUL LAILI 75 75 

10 ILHAM RISQI 65 70 
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11 NURIL AINI 75 75 

12 PUTRI PUSPITA RIZKY 75 75 

13 RAHMAT SADEWO 55 60 

14 RETNO DWI SUWANDHANI 50 55 

15 RYAN ARYA FALIHA KUSUMA 60 75 

16 SANG AJIE PAMUNGKAS 65 70 

17 SHOFIATUL JANNAH 65 75 

18 SITI AISAH 60 65 

19 TIARA SAFITRI 65 75 

20 ZAINUL ABIDIN 55 60 

 Jumlah 980 1.388 

 Rata – rata 48 61 

 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.1 dapat diketahui terjadi peningkatan hasil belajar PKn 

pada materi Kewajiban Warga Negara Indonesia pada siklus I sesudah diberikan tindakan penerapan 

pendekatan TGT. Pada saat pra siklus hanya 3 orang saja  yang dapat memenuhi nilai KKM atau 

13,33%, selebihnya yaitu 86,67% belum memenuhi KKM. Setelah postes pada siklus I meningkat 

menjadi 7 orang yang memenuhi KKM atau sebesar 46,40%, dan sisanya 54,60% belum memenuhi 

KKM. Tes akhir yang dilaksanakan pada siklus I tersebut belum memenuhi ketuntasan belajar yang 

diharapkan yaitu 80%, karena masih terdapat 54,60% siswa yang belum mencapai nilai batas 

ketuntasan minimal atau belum mencapai nilai KKM yang sudah ditentukan yaitu 75. 

 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah mengguraikan tentang perbaikan yang akan 

dilaksanakan pada siklus berikutnya, serta kriteria dan rencana tindakan pada siklus berikutnya. 

Refleksi dilakukan dengan cara mendiskusikan sesuatu hal yang mengakibatkan kegiatan 

pembelajaran pada siklus I belum berhasil disini peneliti bersama kolabolator melakukan diskusi 

mengenai kekurangan yang dilakukan pada siklus I. 

 

Proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan TGT pada materi Kewajiban Warga Negara 

Indonesia, dapat memotivasi semangat belajar siswa keaktifan siswa baik secara individu maupun 

kelompok, membangun sikap menghargai pendapat, menumbuhkan tanggung jawab, sikap disiplin, 

dan percaya diri. Oleh karena itu peneliti memutuskan untuk melanjutkan penelitian tindakan kelas ini 

pada siklus II. 

 

Siklus Kedua 

Kegiatan siklus II dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017. Tahap perencanaan pada 

siklus II ini merupakan perbaikan pembelajaran dari kegiatan prasiklus dan kegiatan siklus I. Siklus II 

dilaksanakan dalam dua kali pertemuan setiap pertemuan berlangsung dalam 2x35 menit, tahap 

perencanaan dilakukan dengan menyiapkan LKS, menyiapkan alat, media, dan bahan menggunakan 

kartu soal dan jawaban disajikan dalam dari kertas karton berwarna, dan kertas HVS, menyiapkan 

soal pretes dan postes. 

 

Pelaksanaan siklus II pada hari senin tanggal 27 Februari 2017. Pembelajaran ini diikuti oleh siswa 

kelas 5 di SDN 1 Trigonco yang berjumlah 20 siswa. Peneliti sebagai pemberi tindakan, dan dibantu 

oleh teman sejawat bertindak sebagai pengamat selama proses pembelajaran berlangsung. Sebelum 

memulai pembelajaran  siswa memahami tentang Kewajiban Warga Negara Indonesia, guru 

memastikan semua siswa sudah ada di dalam kelas dan tidak ada lagi yang di luar kelas.  
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Pelaksanaan tindakan yang telah diamati pada siklus ke II ini adalah melaksanakan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat pada siklus ke II. Pada siklus ke II ini peneliti masih tetap 

dibantu oleh kolabolator guna mengamati dan mencatat hasil pengamatannya dalam lembar observasi 

yang telah dibuat. 

 

Kegiatan pada siklus ke II ini dicatat dilembar observasi yang tertuang dalam tabel kegiatan KBM 

guru yang telah menggunakan model TGT untuk meningkatkan hasil belajar PKn pada siswa kelas 5 

di SDN 1 Trigonco.  

 

Pada siklus ke II kegiatan ini Guru memberikan kesempatan siswa untuk berfikir, menganalisis, dan 

menyelesaikan masalah tanpa rasa takut, selain itu merangsang siswa untuk bertanya tentang hal-hal 

yang belum dimengerti tentang Kewajiban Warga Negara Indonesia. Dengan adanya peningkatan 

KBM guru maka akan berdampak juga pada hasil ulangan harian siswa pada siklus ke II. Hal ini dapat 

dilihat dalam tabel berikut :   

 

TABEL PRESTASI BELAJAR PKN PADA SISWA KELAS 5 SETELAH MENERAPKAN 

METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL TGT PADA  

SIKLUS I DAN SIKLUS II  

NO. NAMA SISWA 

Perolehan Nilai  Ulangan Harian 

Siklus I Model 

Team Games 

Tournament 

(TGT) 

Siklus II Model Team 

Games Tournament 

(TGT) 

1. ALIF LAILATUL FITRIA 65 70 

2. AULIA DEWI RACHMAWATI 65 75 

3. AYU RETNO NINGTIYAS 65 75 

4. DEFA NOVRINA AZZAHRO ROKHMAN 65 75 

5. DINIATI INDAH AYU NING ANDJAR S 70 85 

6 DIVO DWI PRAYOGA 60 70 

7 FAIROTUS SININA 75 75 

8 GALI HARI PRABOWO 65 70 

9 HIKMATUL LAILI 75 75 

10 ILHAM RISQI 70 75 

11 NURIL AINI 75 80 

12 PUTRI PUSPITA RIZKY 75 85 

13 RAHMAT SADEWO 60 70 

14 RETNO DWI SUWANDHANI 55 70 

15 RYAN ARYA FALIHA KUSUMA 75 70 

16 SANG AJIE PAMUNGKAS 70 75 

17 SHOFIATUL JANNAH 75 80 

18 SITI AISAH 65 70 

19 TIARA SAFITRI 75 75 

20 ZAINUL ABIDIN 60 70 

 Jumlah 1.388 1.750 

 Rata – rata 61 74 
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Tabel menunjukkan peningkatan hasil pretes dan postes sesudah dilakukan tindakan penerapan 

pendekatan TGT pada siklus II. Sebelum diberikan tindakan hasil rata-rata tes siswa hanya sebesar 

61% setelah diberikan tindakan secara signifikan mengalami peningkatan menjadi sebesar 74%, 

peningkatan hasil tes ini menunjukkan kriteria sangat cukup baik, hal ini dapat dilihat dari 

peningkatan jumlah siswa yang dapat mencapai nilai KKM sebanyak 12 orang dan siswa yang belum 

mencapai KKM sebanyak 8 siswa, atau hanya sekitar (37, 50%). 

 

Kegiatan siklus II ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan hal ini akibat adanya perbaikan 

pembelajaran yang dilakukan pada siklus II di penelitian tindakan kelas ini. Antara kegiatan yang 

dilakukan peneliti dalam melaksanakan KBM guru dengan hasil ulangan harian siswa juga mengalami 

peningkatan. Hal ini terlihat dari peningkatan hasil belajar siswa yang mengalami peningkatan, pada 

siklus I nilai rata-rata postes siswa adalah (61,33), dan pada siklus II nilai postes mengalami 

peningkatan menjadi (74). Karena belum memenuhi kriteria KKM maka untuk itu perlu diadakan 

perbaikan lagi di siklus III. 

 

Siklus Ketiga 

Kegiatan siklus III dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, hal pertama yang 

direncanakan dalam penelitian tindakan kelas yaitu dengan menyiapkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran dengan pokok bahasan Kewajiban Warga Negara Indonesia. Kedua menyiapkan lembar 

observasi yang digunakan untuk mengamati jalannya kegiatan belajar mengajar yang dilakukan 

peneliti dengan menggunakan metode TGT. Ketiga menyusun perangkat tes yang diberikan kepada 

siswa yang digunakan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa dan diberikan setalah KBM selesai, 

keempat menyiapkan kolabolator yang bertugas mengamati KBM guru selama penelitian 

dilaksanakan, dan yang kelima menyiapkan media pembelajaran berupa kertas, pensil warna, spidol. 

 

Pelaksanaan siklus III pada hari senin tanggal 20 Maret 2017. Pembelajaran ini diikuti oleh siswa 

kelas 5 di SDN 1 Trigonco yang berjumlah 20 siswa. Peneliti sebagai pemberi tindakan, dan dibantu 

oleh teman sejawat bertindak sebagai pengamat selama proses pembelajaran berlangsung. Sebelum 

memulai pembelajaran  siswa memahami tentang Kewajiban Warga Negara Indonesia, guru 

memastikan semua siswa sudah ada di dalam kelas dan tidak ada lagi yang di luar kelas. 

 

Pelaksanaan tindakan yang telah diamati pada siklus ke III ini adalah melaksanakan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat pada siklus ke III. Pada siklus ke III ini peneliti masih 

tetap dibantu oleh kolabolator guna mengamati dan mencatat hasil pengamatannya dalam lembar 

observasi yang telah dibuat. 

 

Kegiatan pada siklus ke III ini dicatat dilembar observasi yang tertuang dalam tabel kegiatan KBM 

guru yang telah menggunakan model TGT untuk meningkatkan hasil belajar PKn pada siswa kelas 5 

di SDN 1 Trigonco.   

 

Pada siklus ke III kegiatan ini Guru memberikan kesempatan siswa untuk berfikir, menganalisis, dan 

menyelesaikan masalah tanpa rasa takut, selain itu merangsang siswa untuk bertanya tentang hal-hal 

yang belum dimengerti tentang Kewajiban Warga Negara Indonesia. Dengan adanya peningkatan 

KBM guru maka akan berdampak juga pada hasil ulangan harian siswa pada siklus ke III. Hal ini 

dapat dilihat dalam tabel berikut :  
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TABEL PRESTASI BELAJAR PKN PADA SISWA KELAS 5 SETELAH MENERAPKAN 

METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL TGT PADA  

SIKLUS II DAN SIKLUS III  

NO. NAMA SISWA 

Perolehan Nilai  Ulangan Harian 

Siklus II Model 

Team Games 

Tournament 

(TGT) 

Siklus III Model 

Team Games 

Tournament (TGT)  

1. ALIF LAILATUL FITRIA 70 85 

2. AULIA DEWI RACHMAWATI 75 80 

3. AYU RETNO NINGTIYAS 75 85 

4. DEFA NOVRINA AZZAHRO ROKHMAN 75 85 

5. DINIATI INDAH AYU NING ANDJAR S 85 95 

6 DIVO DWI PRAYOGA 70 75 

7 FAIROTUS SININA 75 80 

8 GALI HARI PRABOWO 70 85 

9 HIKMATUL LAILI 75 85 

10 ILHAM RISQI 75 80 

11 NURIL AINI 80 85 

12 PUTRI PUSPITA RIZKY 85 85 

13 RAHMAT SADEWO 70 80 

14 RETNO DWI SUWANDHANI 70 85 

15 RYAN ARYA FALIHA KUSUMA 70 80 

16 SANG AJIE PAMUNGKAS 75 85 

17 SHOFIATUL JANNAH 80 85 

18 SITI AISAH 70 80 

19 TIARA SAFITRI 75 85 

20 ZAINUL ABIDIN 70 85 

 Jumlah 1.750 1..925 

 Rata – rata 74 96 

 

Hasil ulangan harian siswa pada siklus III ini sudah mengalami peningkatan signifikan yaitu rata-rata 

yang diperoleh 96 dan persentase ketuntasan 100% atau sebanyak 20 siswa yang mendapat nilai diatas 

KKM (75). Berdasarkan hasil ini maka penelitian tindakan kelas dengan menerapkan metode TGT 

pada pelajaran PKn kelas 5 di SDN 1 Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo 

meningkat dan penelitian tindakan kelas dirasa cukup karena sudah tercapai KKM yang diinginkan. 

 

Kegiatan siklus III ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan hal ini akibat adanya perbaikan 

pembelajaran yang dilakukan pada siklus III di penelitian tindakan kelas ini. Antara kegiatan yang 

dilakukan peneliti dalam melaksanakan KBM guru dengan hasil ulangan harian siswa juga mengalami 

peningkatan. 

 

KBM guru pada siklus ke III ini sudah sesuai dengan rencana perbaikan yang telah diperbaiki dan 

hasil ulangan harian siswa meningkatan. Untuk itu penelitian tindakan kelas ini hanya sampai pada 

siklus III. 
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Pembahasan 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada pelajaran PKn dengan materi Kewajiban Warga Negara 

Indonesia dilakukan melalui 3 kegiatan atau tahapan, yaitu prasiklus, siklus I, dan siklus II dan siklus 

3 dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan pengaruh penerapan Metode Pembelajaran 

Kooperatif Model TGT terhadap prestasi belajar siswa. 

 

Ketuntasan hasil belajar pada kegiatan siklus I sudah menunjukkan adanya perbaikan dari hasil belajar 

prasiklus (33,33%) yakni menjadi (59, 40%), akan tetapi presentase tersebut belum maksimal, karena 

hasil yang diinginkan adalah (90%). Berdasarkan hasil pengamatan observer terhadap kegiatan 

pembelajaran menunjukkan nilai positif, terutama dari cara penyampaian dan kegiatan guru sangat 

baik, tetapi karena siswa belum terbiasa dengan model pembelajaran yang diterapkan guru sehingga 

siswa belum memberikan respon secara maksimal. Siklus I merupakan kegiatan penelitian tindakan 

kelas dengan metode penelitian serta menggunakan media pembelajaran yaitu menggunakan alat 

bantu pembelajaran berupa karton berwarna yang dipotong-potong berbentuk kartu, dan alat peraga 

karton berwarna putih yang ditempel dipapan tulis, serta penerapan metode diskusi kelompok kecil. 

Karena dengan diskusi dapat menumbuhkan sikap sosial, dan berlatih hidup bersama saling berbagi, 

menghargai dan saling membantu, selain itu siswa terlibat aktif secara langsung dalam proses 

pembelajaran. Penggunaan alat bantu, model, metode serta pendekatan yang tepat dalam proses 

pembelajaran akan lebih memudahkan pemahaman siswa terhadap materi ajar. Setelah dilakukan 

evaluasi, meskipun belum maksimal, tetapi hasil belajar siswa menunjukan perubahan kearah lebih 

baik, namun karena hasil belajar belum maksimal maka perlu dilakukan perbaikan pembelajaran 

melalui siklus II. 

 

Perbaikan yang dilakukan pada siklus II menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar yang 

signifikan yaitu berhasil mencapai (82,50%) sehingga dengan hasil tersebut perbaikan hasil belajar 

sudah berhasil. Siklus II merupakan kegiatan perbaikan terhadap kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan pada prasiklus dan siklus I dengan tindakan penerapan model pendekatan TGT (teams 

game tournament) disertai diskusi kelompok yang heterogen, serta menggunakan media kartu soal 

dan permainan berupa turnamen, mendorong siswa lebih termotivasi dan aktif dalam mengikuti proses 

pembelajaran sehingga hasil yang diharapkan terutama pemahaman dan peningkatan kemampuan 

terhadap nilai hasil belajar dalam materi Kewajiban Warga Negara Indonesia mencapai hasil 

maksimal. Observasi terhadap kegiatan guru dan siswa menunjukkan hasil positif mencapai kriteria 

sangat memuaskan.  

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada siswa Kelas 5 di SDN 1 Trigonco Kecamatan 

Asembagus Kabupaten Situbondo Semester 2 Tahun Pelajaran 2016/2017 melalui Metode 

Pembelajaran Kooperatif Model TGT menunjukkan adanya peningkatan aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran. Peningkatan proses belajar berakibat positif pada hasil belajar siswa, hasil siswa 

mengalami peningkatan setiap siklusnya. Siklus I terlihat bahwa secara klasikal siswa yang 

dinyatakan tuntas belajar mencapai 61%, siklus II meningkat menjadi 74,50%, kemudian meningkat 

lagi pada siklus III menjadi 96,60%. Rata-rata hasil belajar juga mengalami peningkatan, pada siklus I 

adalah 53,05; siklus II meningkat menjadi 73,49; dan meningkat lagi pada siklus III menjadi 96,60. 

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap materi kewajiban warga negara 

Indonesia. Selain itu juga ada beberapa hal yang dapat disampaikan yaitu : 

 

Suasana belajar dan proses pembelajaran TGT berlangsung tidak begitu formal, dimana siswa 

memiliki kebebasan untuk menentukan bahan kajian yang akan diteliti dan dibahas bersama dalam 
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kelompoknya. Siswa memperoleh beberapa pengalaman belajar yang sangat bermakna, diantaranya 

pengalaman sosial dalam kerja kelompok. Siswa mampu merefleksikan hasil belajarnya dalam bentuk 

tanggapan dan koreksi atas penyajian kelompok. 

 

Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian tersebut di atas, peneliti menyarankan: Guru hendaknya 

dapat membuat model pembelajaran melalui TGT ini, dengan mempertimbangkan suatu modifikasi 

tertentu sesuai dengan sifat dan karakteristik keilmuannya, terutama guru yang mengalami kesulitan 

dalam membangkitkan semangat dan antusiasme belajar siswa dapat beralih kepada model 

pembelajaran ini. Guru dapat memanfaatkan pendekatan TGT untuk diterapkan pada materi yang lain, 

karena pembelajaran yang bertumpu pada masalah, sehingga lebih menarik dan menantang. Siswa 

hendaknya diberikan persiapan untuk tugas pertemuan selanjutnya, sehingga guru akan lebih ringan 

dalam menerangkan pokok bahasan selanjutnya 
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ABSTRACT 

This study aims to determine whether the Team Quiz method can increase student interest and learning 

outcomes. This study uses two rounds of action research. Each round consists of four stages, namely: design, 

activities and observations, reflection, and revision. The target of this study was the students of Class VIII-I 

which were obtained in the form of daily test results, observation sheets for teaching and learning activities. 

Based on the results of the research, namely: (1) The team quiz method can increase the motivation to learn 

social studies material Understanding social institutions and deviations in students of Class VIII-I UPTD SMP 

Negeri 2 Pare Kediri Regency Even Semester 2015/2016 Academic Year. This is evidenced by the increase in 

student learning activities from pre-cycle 45% to 60% in cycle 1, then increased by 90% in cycle 2. (2) The team 

quiz method can improve social studies learning achievement material Understanding social institutions and 

deviations in Grade VIII-I students UPTD SMP Negeri 2 Pare Regency Even Semester 2015/2016 Academic 

Year. The average learning outcome reached 80.83 in cycle 2 with the percentage of classical completeness 

88.89% from the previous results, namely cycle 1 the average learning outcome was 73.67 with the percentage 

of classical completeness 69.44%. 

Key Word: Team Quiz Method, Learning Motivation, Learning Achievement 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah metode Team Quiz dapat meningkatkan minat serta hasil 

belajar siswa. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan (action research) sebanyak dua putaran. Setiap 

putaran terdiri dari empat tahap yaitu: rancangan, kegiatan dan pengamatan, refleksi, dan revisi. Sasaran 

penelitian ini adalah siswa Kelas VIII-I yang diperoleh berupa hasil ulangan harian, lembar observasi kegiatan 

belajar mengajar. Berdasarkan hasil penelitian, yaitu: (1) Metode team quiz dapat meningkatkan motivasi belajar 

IPS materi Memahami pranata dan penyimpangan sosial pada siswa Kelas VIII-I UPTD SMP Negeri 2 Pare 

Kabupaten Kediri Semester Genap Tahun Pelajaran 2015/2016. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya 

aktivitas belajar siswa dari prasiklus 45% menjadi 60% di siklus 1, kemudian meningkat 90% di siklus 2. (2) 

Metode team quiz dapat meningkatkan prestasi belajar IPS materi Memahami pranata dan penyimpangan sosial 

pada siswa Kelas VIII-I UPTD SMP Negeri 2 Pare Kabupaten Semester Genap Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Rata-rata hasil belajar mencapai 80,83 di siklus 2 dengan prosentase ketuntasan klasikal 88,89% dari hasil 

sebelumnya yaitu siklus 1 rata-rata hasil belajar 73,67 dengan prosentase ketuntasan klasikal 69,44%. 

Kata Kunci : Metode Team Quiz , Motivasi Belajar, Prestasi Belajar 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan adalah dunia yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Manusia yang 

berpendidikan kehidupannya akan selalu berkembang ke arah yang lebih baik. Setiap zaman, pasti 

akan selalu ada perubahan yang mengarah pada kemajuan pendidikan yang makin baik. Di samping 
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itu, dunia pendidikan juga memerlukan berbagai inovasi. Hal ini penting dilakukan untuk kemajuan 

kualitas pendidikan yang tidak hanya menekankan pada teori, tetapi juga harus bisa diarahkan pada 

hal yang bersifat praktis. Maka dari itu, dibutuhkan inovasi pembelajaran agar para siswa menjadi 

bersemangat, mempunyai motivasi untuk belajar, dan antusias menyambut pelajaran di sekolah. 

 

Belajar merupakan kegiatan utama dari keseluruhan proses pendidikan di sekolah. Belajar bertujuan 

untuk menghasilkan perubahan tingkah laku meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Kegiatan pembelajaran di kelas memerlukan adanya keaktifan belajar siswa, partisipasi siswa dalam 

pembelajaran dan komunikasi interaktif siswa dengan guru. Aktivitas belajar perlu dirancang 

sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 

 

Proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi perlu dilakukan dengan tenang dan 

menyenangkan, hal tersebut tentu saja menuntut aktivitas dan kreativitas guru dalam menciptakan 

lingkungan yang kondusif. Proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi dikatakan efektif 

apabila seluruh siswa terlibat secara aktif, baik mental fisik maupun sosial (Mulyasa, 2009:104).  

 

Setiap guru perlu meningkatkan peranan dan kompetensinya, karena proses belajar mengajar dan 

prestasi belajar siswa sangat ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru. Guru yang memiliki 

kompetensi baik akan mampu mengelola pembelajaran dengan baik sehingga prestasi belajar siswa 

juga bisa maksimal (Usman, 2000) . 

 

Salah satu indiakasi guru yang memiliki kompetensi adalah dapat memilih metode pembelajaran yang 

tepat. Dalam konteks pembelajaran, metode pembelajaran akan banyak mempengaruhi cara belajar 

siswa. Mata pelajaran yang disampaikan tanpa tujuan dan siswa diharuskan mengingat-ingat, maka 

semangat belajarnya akan turun. Sebaliknya jika proses pembelajaran diatur sedemikian rupa dan 

memiliki tujuan tertentu, maka semangat belajar siswa juga akan meningkat dan akhirnya berdampak 

pada peningkatan prestasi belajar siswa. (Mustaqim, 1991). Proses pembelajaran yang dirancang 

sedemikian rupa sehingga siswa mampu menggunakan seluruh potensinya secara optimal, akan 

memberikan efek positif bagi peningkatan prestasi belajar siswa. 

 

Guru dalam menyampaikan materi di kelas dapat dibantu dengan menggunakan metode pembelajaran 

yang tepat sesuai dengan karakter mata diklat yang diajarkan. Metode pembelajaran yang tepat akan 

menarik perhatian siswa dan mendorong munculnya partisipasi, keaktifan serta interaksi siswa. Uno 

(2009:2), mendefinisikan metode pembelajaran sebagai cara yang digunakan guru yang dalam 

menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 

Beberapa jenis-jenis metode mengajar perlu disadari bahwa setiap jenis-jenis metode masing-masing 

memiliki kelemahan dan kelebihan. Disini akan dipaparkan dalam proses belajar mengajar dengan 

menggunakan metode demonstrasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satu metode 

pembelajaran adalah team quiz. 

 

Penerapan metode Team Quiz dalam proses pembelajaran IPS yaitu dengan menggunakan suatu 

model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa. Suatu model pembelajaran 

yang mampu mengubah pandangan negatif siswa terhadap IPS menjadi pelajaran yang 

menyenangkan, pelajaran yang memberikan banyak kesempatan kepada siswa untuk memfungsikan 

unsur-unsur fisik, melatih tanggung jawab dan kerjasama. Metode pembelajaran seperti ini tidak saja 

memunculkan keasikkan belajar, tetapi juga akan memberikan dampak positif. 
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Team quiz merupakan metode pembelajaran berupa pembelajaran kelompok belajar dimana materi 

belajar dibagi sesuai dengan kelompok belajar sehingga kelompok belajar akan mendapat kesempatan 

sebagai kelompok penanya maupun penjawab. Menurut Muhamad Hasan Sidik (2008:21) metode 

team quiz merupakan model pembelajaran aktif yang dikembangkan oleh Mel Silberman, yang mana 

dalam team quiz ini peserta ajar dibagi menjadi tiga tim. Setiap peserta dalam tim bertanggung jawab 

menyiapkan kuis jawaban singkat, dan tim lainnya menggunakan waktunya untuk memeriksa catatan. 

 

Dalam team quiz ini diawali dengan guru menerangkan materi, secara klasikal, lalu siswa dibagi 

kedalam kelompok besar. Semua anggota kelompok bersama-sama mempelajari materi tersebut, 

saling memberi arahan, saling memberikan pertanyaan dan jawaban untuk memahami materi tersebut, 

setelah selesai materi maka akan di adakan pertandingan akademis. Dengan adanya pertandingan 

akademis ini maka tercapailah kopetisi antar kelompok, para siswa  akan senantiasa berusaha belajar 

dengan motivasi yang tinggi agar dapat memperoleh nilai yang tinggi dalam pertandingan 

 

Penerapan metode team quiz tersebut dapat dilakukan dalam penelitian tindakan kelas. Penelitian 

tindakan kelas merupakan salah satu cara yang strategis bagi guru untuk memperbaiki dan 

meningkatkan layanan pendidikan yang diselenggarakan dalam pembelajaran di kelas atau 

peningkatan kualitas program secara keseluruhan. Dalam penelitian tindakan diamati kelebihan dan 

kekurangannya. Dari kekurangan dan kelebihan ini peneliti menemukan suatu tindakan yang harus 

dilakukan untuk menemukan tindakan yang paling tepat.  

  

Rumusan Masalah 

Apakah metode team quiz dapat meningkatkan motivasi belajar IPS materi memahami pranata dan 

penyimpangan sosial pada siswa Kelas VIII-I UPTD SMP Negeri 2 Pare Kabupaten Kediri Semester 

Genap Tahun Pelajaran 2015/2016 ? Apakah metode team quiz dapat meningkatkan prestasi belajar 

IPS materi memahami pranata dan penyimpangan sosial pada siswa Kelas VIII-I UPTD SMP Negeri 

2 Pare Kabupaten Kediri Semester Genap Tahun Pelajaran 2015/2016 ? 

 

Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui metode team quiz dapat meningkatkan motivasi belajar IPS materi Memahami 

pranata dan penyimpangan sosial pada siswa Kelas VIII-I UPTD SMP Negeri 2 Pare Kabupaten 

Kediri Semester Genap Tahun Pelajaran 2015/2016. Untuk mengetahui metode team quiz dapat 

meningkatkan prestasi belajar IPS materi Memahami pranata dan penyimpangan sosial pada siswa 

Kelas VIII-I UPTD SMP Negeri 2 Pare Kabupaten Kediri Semester Genap Tahun Pelajaran 

2015/2016. 

 

Berdasarkan pada tujuan penelitian tersebut, penelitian peningkatan motivasi dan prestasi belajar 

menggunakan metode berbasis aktivitas dalam pembelajaran IPS materi Memahami pranata dan 

penyimpangan sosial pada siswa kelas VIII-I UPTD SMP Negeri 2 Pare Kabupaten Kediri  Semester 

Genap Tahun Pelajaran 2015/2016, diharapkan dapat menghasilkan temuan-temuan mengenai strategi 

pembelajaran dengan metode team quiz pada mata pelajaran IPS pada siswa kelas VIII-I UPTD SMP 

Negeri 2 Pare Kabupaten Kediri Semester Genap Tahun Pelajaran 2015/2016.  

 

Indikator Keberhasilan 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, terdapat beberapa indikator yang perlu dicapai, diantaranya 

adalah : Meningkatnya prestasi belajar sekurang-kurangnya 85% dengan Kriteria Ketuntasan Minimal 

siswa mendapat nilai ulangan harian  ≥ 75. Sekurang-kurangnya 85% siswa termotivasi dalam 
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pembelajaran IPS. Peningkatan kinerja guru dalam proses belajar mengajar dengan menerapkan 

model pendekatan pembelajaran yang sesuai kondisi siswa. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Motivasi merupakan faktor penggerak maupun dorongan yang dapat memicu timbulnya rasa 

semangat dan juga mampu merubah tingkah laku manusia atau individu untuk menuju pada hal yang 

lebih baik untuk dirinya sendiri. Menurut Sardiman (2008: 75) motivasi sebagai keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari 

kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki 

oleh subjek belajar itu dapat tercapai. 

 

Sedangkan menurut Suprijono (2009), motivasi belajar adalah proses yang memberi semangat belajar, 

arah, dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, 

terarah dan bertahan lama. Kemudian, Winkel (2004: 270) mendefinisikan bahwa “Motivasi belajar 

adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan serta memberi 

arah pada kegiatan belajar”. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah perubahan dalam diri atau pribadi seseorang yang 

ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Penilaian sebagaimana telah 

dipaparkan dalam bagian pengertian belajar merupakan langkah terakhir dalam proses belajar 

mengajar. Prestasi sering digunakan untuk menunjukkan tingkat yang telah dicapai individu atau 

kelompok dalam kegitan yang telah dilakukan. 

 

Untuk mengetahui prestasi belajar siswa, seorang guru harus melakukan kegiatan evaluasi. Kegiatan 

evaluasi ini harus senantiasa dilakukan oleh guru sebab kegiatan ini merupakan suatu kewajiban yang 

melekat padanya sesuai dengan profesi yang dipegangnya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ngalim 

Purwanto, Evaluasi adalah salah satu kegiatan yang merupakan kewajiban guru, karena setiap 

pengajar pada akhirnya harus memberikan informasi kepada lembaga atau siswa itu sendiri, tentang 

bagaimana dan sejauh mana penguasaan dan kemampuan yang dicapai siswa tentang materi yang 

telah diberikan.  

 

Pengertian Team Quiz (Quiz Kelompok) yaitu suatu metode yang bermaksud untuk meningkatkan 

keaktifan siswa dalam proses belajar. Team Quiz merupakan model pembelajaran dengan sistem 

pembagian kelompok belajar dimana materi belajar dibagi sesuai dengan kelompok belajar sehingga 

kelompok belajar akan mendapat kesempatan sebagai kelompok penanya maupun penjawab. Menurut 

Muhamad Hasan Sidik (2008: 21) Metode Team Quiz merupakan model pembelajaran aktif yang di 

kembangkan oleh Mel Silberman, yang mana dalam Team Quiz ini peserta ajar dibagi menjadi tiga 

tim. Setiap peserta dalam tim bertanggung jawab untuk menyiapkan kuis jawaban singkat, dan tim 

lainya menggunakan waktunya untuk memeriksa catatan. 

 

Dalam Team Quiz pertama tama diawali dengan penjelasan materi secara klasikal oleh guru. Setelah 

itu siswa dibagi menjadi tiga kelompok besar kemudian setiap kelompok diberi arahan untuk saling 

berdiskusi serta memberikan argumenya berkaitan dengan materi yang dipelajari. Setelah kegiatan 

penjelasan selesai baru diadakan pertandingan akademis. Sehingga dengan adanya pertandingan ini 

akan tercipta kompetisi dimana para siswa akan berlomba-lomba untuk menjadi kelompok terbaik dan 

memperoleh nilai terbaik dalam pertandingan. 
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Sedangkan menurut Hisyam Zaini (2008), metode team quiz merupakan salah satu metode 

pembelajaran bagi siswa yang membangkitkan semangat dan pola pikir kritis. Secara definisi metode 

team quiz yaitu suatu metode yang bermaksud melempar jawaban dari kelompok satu kekelompok 

yang lain. Model pembelajaran aktif metode team quiz yang dikemukakan Model pembelajaran aktif 

metode team quiz yang dikemukakan oleh Dalvi (2006) bahwa: “Merupakan salah satu tipe 

pembelajaran yang mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar”. 

 

Dalam tipe ini siswa dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil dengan masing-masing anggota 

kelompok mempunyai tanggung jawab yang sama atas keberhasilan kelompoknya dalam memahami 

materi dan menjawab soal. Dalam Metode Team Quiz ini, diwali dengan guru menerangkan materi 

secara klasikal, lalu siswa dibagi kedalam tiga kelompok besar. Semua anggota kelompok bersama-

sama mempelajari materi tersebut, saling memberi arahan, saling memberikan pertanyaan dan 

jawaban untuk memahami mata pelajaran tersebut. Setelah selesai materi maka diadakan suatu 

pertandingan akademis. Dengan adanya pertandingan akademis ini maka terciptalah kompetisi antar 

kelompok, para siswa akan senantiasa berusaha belajar dengan motivasi yang tinggi agar dapat 

memperoleh nilai yang tinggi dalam pertandingan. 

 

Sedangkan menurut Abbas Nurhayati (2006), “Team quiz merupakan metode pembelajaran aktif yang 

dikembangkan oleh Mel Silberman, yang mana dalam Metode Team Quiz ini siswa dibagi menjadi 

tiga tim. Setiap siswa dalam tim bertanggung jawab untuk menyiapkan kuis jawaban singkat, dan tim 

yang lain menggunakan waktunya untuk memeriksa catatan”. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

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

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

menggambarkan bagaimana suatu teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang 

diinginkan dapat dicapai. Menurut Sukidin dkk (2002:54) ada empat macam bentuk penelitian 

tindakan, yaitu: (1) penelitian tindakan guru sebagai peneliti, (2) penelitian tindakan kolaboratif, (3) 

penelitian tindakan simultan terintegratif, dan (4) penelitian tindakan sosial eksperimental. 

 

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

Smulyan sebagaimana dikutip oleh Kasbolah, (dalam Sukidin, dkk. 2002:55), ciri-ciri dari setiap 

penelitian tergantung pada: (1) tujuan utamanya atau pada tekanannya, (2) tingkat kolaborasi antara 

pelaku peneliti dan peneliti dari luar, (3) proses yang digunakan dalam melakukan penelitian, dan (4) 

hubungan antara proyek dengan sekolah. 

 

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

yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di SMP Negeri 2 Pare Kabupaten Kediri Semester Genap 

Tahun Pelajaran 2015/2016. 

 

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

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap. Subyek penelitian adalah siswa kelas VIII-I tahun 

pelajaran 2015/2016 pada Materi memahami pranata dan penyimpangan sosial. 

 

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

masyarakat atau sekelompok sasaran, dan hasilnya langsung dapat dikenakan pada masyarakat yang 

bersangkutan (Arikunto, Suharsimi 2002:82). Ciri atau karakteristik tujuan  utama dalam penelitian 

tindakan adalah adanya partisipasi dan kolaborasi antara peneliti dengan anggota kelompok sasaran. 
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Penelitian tindakan adalah satu strategi pemecahan masalah yang memanfaatkan tindakan nyata dalam 

bentuk proses pengembangan inovatif yang dicoba sambil jalan dalam mendeteksi dan memecahkan 

masalah. Dalam prosesnya pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut dapat saling mendukung 

satu sama lain. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Observasi awal dilakukan peneliti di Kelas VIII-I UPTD SMP Negeri 2 Pare Kabupaten Kediripada 

tanggal 9 Pebruari 2016. Pada saat observasi awal ini guru IPS melakukan pembelajaran dengan 

menggunakan metode ceramah dan diselingi dengan tanya jawab. 

 

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti terhadap proses pembelajaran IPS di Kelas VIII-I UPTD 

SMP Negeri 2 Pare Kabupaten Kediri diketahui bahwa selama ini guru lebih sering menggunakan 

metode konvensional yaitu ceramah dan diselingi dengan tanya jawab. Guru lebih mendominasi 

jalannya proses pembelajaran sedangkan siswa lebih banyak mendengarkan dan memperhatikan 

penjelasan dari guru. 

 

Kesempatan siswa untuk mengemukakan pendapat masih kecil, sehingga pengajaran terkesan 

monoton dan tidak menggairahkan. Siswa hanya menulis dan mendengar apa yang dijelaskan 

gurunya, sangat jarang terangsang untuk berpikir, tetapi lebih banyak terangsang untuk mengingat dan 

menghafal materi pelajaran. Hasil observasi awal mengenai hasil belajar siswa seperti yang tercantum 

pada tabel di atas menggambarkan bahwa prestasi belajar siswa masih rendah dan perlu ditingkatkan 

dengan indikator nilai rata-rata siswa hanya 70,19 masih di bawah kriteria nilai ketuntasan minimum 

individu yaitu 75. Jumlah siswa yang tuntas hanya 12 siswa atau ketuntasan klasikalnya 33,33 % 

masih jauh di bawah standar ketuntasan klasikal yaitu 85%. 

 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa baik hasil belajar maupun aktivitas siswa mengalami 

peningkatan yang signifikan tiap siklusnya. Hasil belajar siswa diukur melalui tes evaluasi yang 

dilakukan pada tiap akhir siklus. Indikator keberhasilan tindakan kelas tersebut adalah apabila standar 

ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal mencapai 85% dan secara individual nilai yang 

diperoleh siswa 75. Sedangkan untuk aktivitas belajar siswa indikatornya adalah apabila prosentase 

aktivitas belajar siswa di kelas > 80 %. 

 

Pada siklus 1 pembelajaran difokuskan pada implementasi metode team quiz. Metode ini baru 

pertama kali diimplementasikan di kelas VIII-I UPTD SMP Negeri 2 Pare Kabupaten Kediri. Jadi 

secara teknis, baik guru maupun siswa belum mengetahui bagaimana penerapan metode team quiz ini 

dalam pembelajaran IPS. Sebelum penelitian ini dimulai, peneliti dan guru sudah melakukan diskusi 

mengenai penerapan metode team quiz dalam pembelajaran IPS. Meskipun begitu penerapan metode 

ini pada siklus 1 masih mengalami beberapa kendala, di antaranya kemampuan mengorganisasi siswa 

selama proses pembelajaran. Guru kelihatan masih kewalahan mengorganisir siswa dalam 

menemukan kartu induk dan kartu rinciannya. Namun kendala ini dengan cepat diatasi oleh guru 

dengan cara mengorganisir siswa yang membawa kartu induk, sehingga siswa yang lain dengan 

mudah menemukan kartu induk mereka. 

 

Hasil penelitian pada siklus 1 ini menunjukkan peningkatan dibandingkan pada tahap pra siklus 

(observasi awal). Pada tahap pra siklus nilai rata-rata hasil belajar siswa adalah 70,19 dan ketuntasan 

klasikalnya mencapai 33,33 %, sedangkan pada siklus 1 nilai rata-rata siswa adalah 73,67 dan 

ketuntasan klasikalnya 69,44 %. Untuk prosentase aktivitas belajar siswa pada tahap pra siklus adalah 

45% sedangkan pada siklus 1 naik menjadi 60%. Ada peningkatan aktivitas siswa sebesar 15%. 
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Meskipun ada peningkatan, namun hasil dari siklus 1 belum memenuhi standar ketuntasan yang telah 

ditetapkan peneliti. Oleh karena itu, penelitian dilanjutkan pada siklus 2. 

 

Pada siklus 2, peneliti dan guru kolaboran memfokuskan penelitian pada peningkatan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran. Siswa dituntut untuk lebih aktif dalam pembelajaran dengan cara tiap anggota 

siswa diminta untuk menjelaskan hasil sortiran mereka, tidak hanya perwakilan seperti pada siklus 2. 

Dengan cara seperti ini, siswa jadi lebih aktif dalam pembelajaran. Disamping itu, mereka juga lebih 

memahami materi yang sedang diajarkan oleh guru. 

 

Pada siklus 2 ini, hasil belajar siswa baik secara individual maupun secara klasikal mengalami 

peningkatan. Pada siklus 2  nilai rata-rata hasil belajar siswa adalah 80,83 dan ketuntasan klasikalnya 

mencapai 88,89 %, Untuk prosentase aktivitas belajar siswa pada siklus 1 adalah 60% sedangkan pada 

siklus 2 naik menjadi 90%. Ada peningkatan aktivitas siswa sebesar 30%. Hal ini menunjukkan 

bahwa hasil siswa sudah memenuhi target yang ditetapkan peneliti. 

 

Peningkatan terjadi dari pra siklus, siklus 1 dan siklus 2 meliputi peningkatan hasil belajar siswa, 

prosentase ketutasan klasikal dan prosentase aktivitas belajar siswa. Dapat dilihat peningkatan 

prosentase ketuntasan klasikal pembelajaran IPS di kelas VIII I UPTD SMP Negeri 2 Pare Kabupaten 

Kediri, terjadi dari pra siklus, siklus 1, dan siklus 2. Dari pra siklus ke siklus 1 terjadi peningkatan 

sebesar 36,11 %. Kemudian peningkatan juga terjadi dari siklus 1 ke siklus 2 yaitu 19,45 %. 

 

Selanjutnya, dapat diketahui pula aktivitas siswa meningkat dengan adanya pembelajaran metode 

team quiz pada mata pelajaran IPS. Dari pra siklus ke siklus 1 terjadi peningkatan sebesar 15% 

kemudian pada siklus 2 terjadi peningkatan 30% dari siklus 1. 

 

Kesimpulan 

Metode team quiz dapat meningkatkan motivasi belajar IPS materi Memahami pranata dan 

penyimpangan sosial pada siswa Kelas VIII-I UPTD SMP Negeri 2 Pare Kabupaten Kediri Semester 

Genap Tahun Pelajaran 2015/2016. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya aktivitas belajar siswa 

dari prasiklus 45% menjadi 60% di siklus 1, kemudian meningkat 90% di siklus 2. Metode team quiz 

dapat meningkatkan prestasi belajar IPS materi Memahami pranata dan penyimpangan sosial pada 

siswa Kelas VIII-I UPTD SMP Negeri 2 Pare Kabupaten Kediri Semester Genap Tahun Pelajaran 

2015/2016. Rata-rata hasil belajar mencapai 80,83 di siklus 2 dengan prosentase ketuntasan klasikal 

88,89 % dari hasil sebelumnya yaitu siklus 1 rata-rata hasil belajar 73,67 prosentase ketuntasan 

klasikal 69,44 %. 

 

Saran 

Ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian yaitu: Bagi guru yang 

ingin menggunakan model pembelajaran metode Team Quiz harus disesuaikan dengan materi yang 

akan digunakan serta menjalankan model ini sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta ada 

baiknya untuk memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada siswa mengenai model pembelajaran 

metode Team Quiz agar siswa mengetahui apa yang harus mereka lakukan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Pengaruh penggunaan metode pembelajaran metode Team Quiz memiliki 

pengaruh yang sangat kuat terhadap hasil belajar siswa. Model ini dapat digunakan dengan megikuti 

semua langkah-langkah dalam pelaksanaan pembelajaran. Bagi peneliti yang ingin menerapkan model 

pembelajaran metode Team Quiz ini diharapkan menyesuaikan dengan materi apa yang akan di 

pelajari, serta mempelajari lebih lanjut tentang metode ini karena memakan waktu yang relatif lama. 
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Suyatino, S.Pd 

Guru SMPN 6 Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the application and learning outcomes of the Problem Based 

Learning learning model for the experimental report text in class 9A of SMPN 6 Tulang Bawang Barat. This 

research is a classroom action research (CAR) using qualitative descriptive data analysis, namely by analyzing 

student development data from cycle I to cycle III. The subjects of this study were students of class 9H, totaling 

31 students. From the analysis of the data in the first cycle, it shows that the learning outcomes have met the 

minimum completeness criteria (KKM) of 75, this can be seen from the acquisition of student scores in the first 

cycle of 75 as many as 13 students (41.94%) and students who scored <75 as many as 18 students (58.06%). 

While the post test scores in the second cycle of students who scored <75 were 7 students (22.58%) and students 

who scored 75 were 24 students (77.42%). In the third cycle, student learning outcomes increased with the 

percentage of completeness 90.32% or 28 students scored 75. The average value of student learning outcomes 

in the first cycle of 63.55 increased in the second cycle to 73.55 and in the third cycle of 80.16. Thus, it can be 

concluded that the application of the Problem Based Learning learning model can improve student learning 

outcomes in learning Indonesian. Experimental Report text material at 9A SMPN 6 Tulang Bawang Barat. 

Key Word: Problem Based Learning, Activities, Learning Outcomes, Experiment Report 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dan hasil belajar model pembelajaran Problem Based 

Learning Materi  Teks Laporan Percobaan pada kelas 9A SMPN 6 Tulang Bawang Barat. Penelitian ini 

merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan 

cara menganalisis data perkembangan siswa dari siklus I sampai dengan siklus III. Subjek penelitian ini adalah 

siswa kelas 9H yang berjumlah 31 siswa. Dari analisis data siklus I menunjukkan hasil belajar sudah memenuhi 

kriteria ketuntasan minimum (KKM) yaitu 75, hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai siswa pada siklus I ≥75 

sebanyak 13 siswa (41,94%) dan siswa yang memperoleh nilai <75 sebanyak 18 siswa (58,06%). Sedangkan 

nilai post test pada siklus II siswa yang memperoleh nilai <75 sebanyak 7 siswa (22,58%) dan siswa yang 

memperoleh nilai ≥75 sebanyak 24 siswa (77,42%). Pada siklus III hasil belajar siswa meningkat dengan 

presentase ketuntasan 90,32% atau 28 siswa memperoleh nilai ≥75. Nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus 

I sebesar 63,55 meningkat pada siklus II menjadi 73,55 dan pada siklus III sebesar 80,16. Dengan demikian 

dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran Problem Based Learning ini dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran Bahasa Indonesia Materi teks Laporan Percobaan di 9A 

SMPN 6 Tulang Bawang Barat . 

Kata Kunci : Problem Based Learning, Aktivitas, Hasil Belajar, Laporan Percobaan 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah berperan untuk mengembangkan wawasan siswa 

mengenai bahasa dan sastra Indonesia serta pengetahuan lainnya. Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, menjelaskan bahwa dengan adanya mata 

pelajaran bahasa Indonesia, siswa diharapkan memiliki kemampuan: (1) berkomunikasi secara efektif 

dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku; (2) menghargai dan bangga mengguna  kan bahasa 

Indonesia; (3) memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk 

berbagai tujuan; (4) menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, 

serta kematangan emosional dan sosial; (5) menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 

memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

berbahasa; dan (6) menghargai dan membanggakan sastra Indonesia. 

 

Mata pelajaran bahasa Indonesia sangat bermanfaat bagi siswa. Mata pelajaran bahasa Indonesia tidak 

hanya mengajarkan siswa agar memiliki keterampilan berbahasa yang baik dan benar akan tetapi juga 

mengajarkan siswa untuk bersikap baik saat berkomunikasi dengan orang lain. Penguasaan terhadap 

keterampilan berbahasa juga membantu siswa untuk memperoleh wawasan baru. Hal ini sesuai 

dengan apa yang dikemukakan Santosa,dkk (2008:1.7), bahwa bahasa berperan penting dalam segala 

aspek kehidupan. 

 

Keterampilan berbahasa perlu diajarkan kepada siswa sedini mungkin, agar siswa mampu memahami 

dan mengaplikasikan keterampilan berbahasa yang dimilikinya. Menurut Mulyati, dkk (2008:1.10), 

sehubung dengan penggunaan bahasa, terdapat empat keterampilan dasar berbahasa, yaitu: (1) 

mendengarkan (menyimak), (2) berbicara, (3) membaca, dan (4) menulis. Keterampilan berbahasa 

sangat bermanfaat untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat. Banyak profesi yang 

keberhasilannya dipengaruhi oleh keterampilan berbahasa yang dimilikinya.”. Keempat keterampilan 

tersebut dapat diperoleh dengan cara berlatih yang memerlukan proses. Keterampilan membaca 

merupakan salah satu keterampilan dasar berbahasa yang perlu dipelajari. Menurut Hodgson (dalam 

Tarigan, 2008:7), membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta di pergunakan oleh pembaca 

untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh peneliti melalui media kata-kata/bahasa tulis. 

Membaca merupakan kegiatan pemerolehan makna dari apa yang dibaca. Membaca memberikan 

banyak manfaat bagi kehidupan seseorang. 

 

Banyak  masalah  yang  dilontarkan  dalam  pembelajaran membaca.  Selain  rendahnya  minat  siswa  

terhadap  pembelajaran  membaca,  masalah tersebut  juga  termasuk  kurangnya  kreativitas  guru  

untuk  mengembangkan  teknik pembelajaran  membaca.  Informasi  tersebut  penulis  dapatkan  

melalui  wawancara singkat dengan siswa dan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Masalah-

masalah  tersebut  dapat  menjadi  kendala  dalam  mencapai  tujuan  pembelajaran membaca. 

 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menekankan pelaksanaan pembelajaran pada aspek 

afektif atau perubahan perilaku dan kompetensi yang ingin dicapai adalah kompetensi yang 

berimbang antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan, juga cara pembelajarannya yang holistik dan 

menyenangkan. Dalam Kurikulum 2013 untuk SMP, kompetensi dikembangkan melalui: Mata 

pelajaran, dan menggunakan pendekatan saintifik, dengan melakukan kegiatan utama yang dikenal 

dengan istilah 5 M .yaitu: 1) Mengamati,  2) Menanya, 3) Mencoba , 4) Mengasosiasi,  dan 5) 

Mengkomunikasikan adalah sarana   untuk menyampaikan   hasil   konseptualisasi dalam bentuk 

lisan, tulisan, gambar/sketsa, diagram atau grafik, dapat dilakukan melalui presentasi,  

membuat laporan, atau unjuk kerja (Mulyasa, Enco, 2002: 7). 
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Lebih lanjut dijelaskan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81A 

tahun 2013 bahwa beberapa pendekatan dan model pembelajaran yang mendukung pelaksanaan 

kurikulum 2013 selain pendekatan saintifik dan model  terpadu adalah discovery/inquiry learning, 

problem based learning, dan project based learning 

 

Dengan melihat beberapa indikasi seperti hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia belum memuaskan, banyak siswa yang pasif dan mereka masih takut untuk bertanya kepada 

guru apabila ada hal yang belum dimengerti, juga keberanian siswa untuk berbicara masih kurang, 

karena guru tidak membiasakan siswa untuk berusaha mencari jawaban dan bertanya. Permasalahan 

tersebut juga terjadi di SMPN 6 Tulang Bawang Barat,  bahwa (1) siswa masih sering mengalami 

kesulitan mempelajari materi membaca laporan percobaan, (2) siswa kurang siap dalam mengikuti 

pelajaran bahasa Indonesia pada setiap pertemuan, karena sebagian besar dari mereka belum 

mempelajari materi tersebut, sebelum disampaikan di dalam kelas; (3) kebanyakan siswa masih segan 

dan malu untuk bertanya ataupun mengungkapkan pendapatnya kepada guru (4) siswa belum mampu 

dalam mengembangkan ide dan cara baru dalam menyelesaikan masalah serta hanya menunggu 

konsep atau jawaban dari guru; (5) interaksi siswa dengan siswa terlihat kurang;   

 

Permasalahan pembelajaran yang muncul terutama di kelas 9H SMPN 6 Tulang Bawang Barat, di 

tempat peneliti  mengajar adalah rendahnya aktivitas belajar yang berimplikasi pada rendahnya hasil 

belajar siswa baik secara individu maupun klasikal. Pada penelitian siklus I menunjukkan tes hasil 

belajar  terhadap kemampuan siswa dalam materi menyusun Teks Laporan Percobaan masih rendah, 

hal ini terbukti hanya ada 13 siswa (41,94%) yang dinyatakan tuntas dari 31 siswa yang   mendapat 

nilai di atas KKM sebesar 75, sedangkan sisanya 18 orang  (58,06%) belum tuntas dalam belajarnya 

dengan perolehan nilai di bawah 75.  Penjelasan mengenai nila rata-rata hasil belajar secara klasikal 

menunjukkan angka 63,55 dengan ketuntasan yang belum memenuhi kriteria ketuntasan klasikal 85%. 

 

Berdasarkan hasil sebagaimana dijelaskan di atas diperoleh data mengenai kondisi pembelajaran di 

kelas 9H SMPN 6 Tulang Bawang Barat  Sistem pembelajaran yang berlangsung masih satu arah,   

dimana guru masih berperan sebagai orang yang paling  tahu  dan  sumber  segala  pengetahuan  bagi  

peserta  didik,  sehingga  selama proses  pembelajaran  berlangsung  keterlibatan  peserta  didik  

dalam  pembelajaran masih kurang atau dapat dikatakan bahwa peserta didik cenderung pasif. Selain 

itu peserta  didik  juga  kurang  berantusias  dalam  mengikuti  pembelajaran   yang ditunjukkan  

dengan  masih  sedikitnya  peserta  didik  yang  mengajukan  pertanyaan maupun menanggapi 

pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kondisi pembelajaran bahasa Indonesia seperti di atas dijadikan 

sebagai data based dan titik tolak bagi penelitian tindakan kelas dan pengembangan  (classroom 

research  and  development)  dalam  merancang  sebuah  model  hipotetik  yang  akan diujicobakan 

dalam penelitian tindakan kelas ini. 

 

Penulis mencoba menerapkan menerapkan keterpaduan  model pembelajaran inovatif, yaitu model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada materi pokok Teks Laporan Percobaan, dengan 

menerapkan model pmbelajaran ini diharapkan siswa memiliki pengalaman baru dalam belajar, serta 

dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, karena tujuan dari pembelajaran itu pada 

intinya adalah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan, oleh karena itu metode dan strategi perlu 

digunakan agar siswa tidak merasa jenuh dengan model pembelajaran tersebut. 

 

Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah sebagai suatu pendekatan pembelajaran 

yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara 

berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan 
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konsep yang esensial dari materi pelajaran (Kamdi, 2007: 78).  Selain itu pembelajaran akan lebih 

bervariatif, sedang manfaat bagi guru tersebut adalah guna menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan, karena situasi belajar yang menyenangkan terbukti dapat membantu siswa mencerna, 

memahami, dan mengolah materi yang didapatkan. 

 

Identifikasi Masalah  

Berdasarkan kenyataan di atas, peneliti dengan bantuan teman sejawat guru  bahasa Indonesia selaku 

kolaborator mengadakan identifikasi masalah tentang kelemahan dan kekurangan pada proses 

pembelajaran pada siklus I telah yang dilaksanakan. Melalui pengamatan kemudian didiskusikan 

terungkap masalah yang terjadi dalam pembelajaran yaitu : Kurangnya motivasi belajar siswa. Siswa 

kurang menguasai materi pembelajaran Ketidakseriusan siswa dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran yang ditunjukkan dengan banyaknya siswa yang kurang memperhatikan penjelasan 

yang diberikan guru selama proses pembelajaran berlangsung. Keaktifan  siswa dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran kurang sesuai dengan harapan. Pemilihan model pembelajaran yang belum tepat 

 

Rumusan Masalah  

Dari uraian sebagaimana latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat disimpulkan rumusan 

masalah dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, yaitu:  Bagaimana pelaksanaan proses 

pembelajaran bahasa Indonesia  materi teks laporan percobaan melalui penerapan model pembelajaran 

problem based learning di  kelas 9A SMPN 6 Tulang Bawang Barat semester 1 tahun pelajaran 

2018/2019? Bagaimana peningkatan hasil  belajar  siswa  kelas 9A SMPN 6 Tulang Bawang Barat 

semester 1 tahun pelajaran 2018/2019 pada pembelajaran bahasa Indonesia materi teks laporan 

percobaan  melalui penerapan model pembelajaran problem based learning? Bagaimana peningkatan 

aktivitas  belajar  siswa  kelas 9A SMPN 6 Tulang Bawang Barat semester 1 tahun pelajaran 

2018/2019 pada pembelajaran bahasa Indonesia materi teks laporan percobaan  melalui penerapan 

model pembelajaran problem based learning? 

 

Tujuan Penelitian 

Dari penjelasan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas 

ini adalah: Untuk mengetahui proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran problem 

based learning pada pembelajaran bahasa Indonesia materi teks laporan percobaan  melalui penerapan 

model pembelajaran problem based learning di  kelas 9H SMPN 6 Tulang Bawang Barat semester 1 

tahun pelajaran 2018/2019. Untuk mengetahui peningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia materi 

teks laporan percobaan siswa  kelas 9A SMPN 6 Tulang Bawang Barat semester 1 tahun pelajaran 

2018/2019 pada pembelajaran bahasa Indonesia  melalui penerapan model pembelajaran problem 

based learning. Untuk mengetahui peningkatkan aktivitas belajar bahasa Indonesia materi teks laporan 

percobaan siswa  kelas 9A SMPN 6 Tulang Bawang Barat semester 1 tahun pelajaran 2018/2019 pada 

pembelajaran bahasa Indonesia  melalui penerapan model pembelajaran problem based learning 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Menurut  Nana  Sudjana yang  dikutip  Bara  Hidayat  (2006:  8)  mendefinisikan  hasil belajar  siswa  

yaitu  kemampuan-kemampuan  yang  dimiliki  siswa  setelah  ia  menerima  pengalaman  belajar.  

Pembelajaran  yang  telah  dilaksanakan  pada  akhirnya  bertujuan  untuk  melihat  hasil belajar  

siswa.  hasil belajar ini meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Prestasi  yang  diperoleh  

siswa  dapat  diukur  berdasarkan  perbedaan  perilaku  sebelum  dan  sesudah  belajar  dilakukan.  

Nana  Syaodih  (2009:  124-125) menyatakan “hasil belajar  merupakan  segala  perilaku  yang  

dimiliki  siswa  sebagai  akibat  dari  proses  belajar  yang  berlangsung di sekolah maupun  di luar 

sekolah yang bersifat kognitif, afektif dan  psikomotor yang sengaja maupun yang tidak disengaja”.  
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Aktivitas belajar siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama proses belajar mengajar. 

Kegiatan–kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses belajar seperti 

bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas–tugas, dapat menjawab pertanyaan guru dan bisa 

bekerjasama dengan siswa lain, serta tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang tinggi antara guru dengan siswa 

ataupun dengan siswa itu sendiri. Hal ini akan mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan 

kondusif, dimana masing-masing siswa dapat melibatkan kemampuannya semaksimal mungkin. 

Aktivitas yang timbul dari siswa akan mengakibatkan pula terbentuknya pengetahuan dan 

keterampilan yang akan mengarah pada peningkatan prestasi. 

 

Aktivitas siswa merupakan salah satu faktor penting dalam proses belajar mengajar, karena aktivitas 

merupakan pergerakan secara berkala yang dilakukan siswa. Tanpa aktivitas maka proses 

pembelajaran tidak akan efektif dan tujuan pembelajaran tidak akan tercapai secara maksimal. Belajar 

yang berhasil mestilah melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis.  

 

Belajar berdasarkan masalah adalah interaksi antara stimulus dan respon, merupakan hubungan antara 

dua arah belajar dan lingkungan. Lingkungan memberikan masukan kepada peserta didik berupa 

bantuan dan masalah, sedangkan sistem saraf otak berfungsi menafsirkan bantuan itu secara efektif 

sehingga masalah yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, dianalisis, serta dicari pemecahannya 

dengan baik (Akmar, 2010: 15). 

 

Pembelajaran Berbasis Masalah yang berasal dari bahasa Inggris Problem-Based Learning adalah 

suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan menyelesaikan suatu masalah, tetapi untuk 

menyelesaikan masalah itu peserta didik memerlukan pengetahuan baru untuk dapat 

menyelesaikannya (Akmar, 2010: 15).  Dengan demikian strategi pembelajaran Problem-Based 

Learning adalah strategi yang dimulai dengan: 1) Kegiatan kelompok, yaitu membaca kasus; 

menentukan masalah mana yang paling relevan dengan tujuan pembelajaran; membuat rumusan 

masalah; membuat hipotesis mengidentifikasi sumber imformasi, diskusi, dan pembagian tugas; dan 

melaporkan, mendiskusikan penyelesaian masalah yang mungkin, melaporkan kemajuan yang akan 

dicapai setiap anggota kelompok, serta presentasi di kelas; 2) Kegiatan perorangan, yaitu siswa 

melakukan kegiatan membaca berbagai sumber, meneliti, dan menyampaikan temuan; dan 3) kegiatan 

dikelas, yaitu mempresentasikan laporan, dan   diskusi   antar   kelompok   dibawah   bimbingan   

guru. Dari   tiga  kegiatan kelompok, perorangan maupun kelas yang merupakan faktor utama dalam 

strategi pembelajaran dengan Problem Based Learning adalah pada rumusan masalah yang ada 

(Rusmono, 2012:78). 

 

Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning membuat perubahan dalam proses 

pembelajaran khususnya dalam segi peranan guru. Meskipun sangat mengandalkan kemandirian 

peserta didik, baik dalam berdiskusi, mencari sumber pembelajaran, membuat laporan dan 

mempresentasikannya, pembelajaran berbasis masalah tetap memerlukan dukungan pendidik dalam 

hal ini adalah guru. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa bagaiman guru memfasilitasi 

pembelajaran berbasis masalah ini merupakan salah satu faktor kritis keberhasilan model 

pembelajaran ini 

 

Kerangka Berpikir 

Melalui penerapan Problem Based Learning dalam pembelajaran bahasa Indonesia siswa diharapkan 

lebih mendominasi kegiatan pembelajaran dan guru hanya bertindak sebagai pemandu dan fasilitator 

saja. Aktivitas utama dalam kegiatan tatap muka adalah proses pemecahan masalah  atau menganalisis 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7   │   No. 11  │    NOVEMBER 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         91 

  

masalah yang ada dalam tugas siswa  sebagai penerapan konsep dan prinsip yang berkaitan dengan 

setiap kompetensi atau sub kompetensi. Masalah yang akan dipecahkan atau didiskusikan diberikan 

setelah uraian materi mengenai teks laporan hasil percobaan pada setiap kegiatan belajar.   

Problem Based Learning merupakan cara yang diharapkan dapat dengan tepat untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir bahasa Indonesia pada siswa. Sebab pada proses pemecahan masalahnya, siswa 

melewati serangkaian proses berpikir untuk dapat menemukan jawaban dari setiap masalah yang 

diberikan.. Problem Based Learning berkaitan   erat   dengan   kehidupan   sehari-hari  siswa.  

Masalah  yang   diberikan  biasanya berupa soal cerita yang berhubungan dengan kehidupan nyata 

sehingga pengalaman yang dimiliki siswa dapat membantunya untuk menyelesaikan soal tersebut. 

Pengalaman menyelesaikan soal matematika tersebut dapat digunakan siswa pada saat benar-benar 

mengalami masalah seperti dalam soal tersebut di kehidupannya kelak. Melalui penerapan Problem 

Based Learning pada materi teks laporan hasil percobaan, sebelum memulai pembelajaran guru 

membentuk kelompok kecil beranggotakan 4 orang. Kelompok kecil ini haruslah heterogen, memiliki 

kemampuan akademis yang tinggi, sedang dan rendah yang dimaksudkan untuk dapat membantu 

dalam kegiatan pembelajaran.  

 

Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan kerangka teori yang dikemukakan diatas, maka hipotesis tindakan dalam penelitian 

tindakan kelas ini adalah: “Jika digunakan model pembelajaran kooperatif tipe Problem Based 

Learning, maka aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia materi Teks 

Laporan Percobaan Siswa Kelas 9A SMPN 6 Tulang Bawang Barat akan meningkat” 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di SMPN 6 Tulang Bawang Barat yang beralamat di Jl. Sindang Gayur No. 

17 Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat  Provinsi Lampung.  

Penelitian dilaksanakan selama dua bulan yaitu pada bulan September  2018 sampai dengan Oktober 

2018 dengan perhitungan waktu kurang lebih 8 minggu. Dilaksanakan dalam 2 siklus dalam 

rangkaian kegiatan pembelajaran sebagaimana dijelaskan pada bagian lampiran 2 penelitian tindakan 

kelas ini tentang Jurnal Kegiatan Penelitian. 

  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas merupakan 

suatu penelitian yang mengangkat masalah- masalah aktual yang dihadapi oleh guru di lapangan. 

Menurut Wibawa (2004), 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. Menurut Wiriaatmadja (2006), penelitian tindakan kelas adalah sekelompok guru dapat 

mengorganisasikan kondisi pratik pembelajaran mereka, dan belajar dari pengalaman mereka 

sendiri. Mereka dapat mencobakan suatu gagasan perbaikan dalam pratik pembelajaran mereka, dan 

melihat pengaruh nyata dari upaya itu. Penelitian tindakan kelas sebagai bentuk penelaahan penelitian 

yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan/atau 

meningkatkan Praktik-praktik pembelajaran di kelas secara profesional (Tukiran, 2010) 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas (PTK) adalah sebuah penelitian 

yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan jalan merencanakan, melaksanakan, dan 

merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif dengan tujuan untuk memperbaiki 

kenerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat (Paizaluddin & Ermalinda , 

2013 : 8-9). 
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Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 9A Semester 1 tahun pelajaran 2018/2019  di  SMPN 6 

Tulang Bawang Barat  sebanyak 31 siswa yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan  15 siswa 

perempuan. Objek Objek penelitian ini adalah Hasil Belajar Siswa Pada Materi Teks Laporan 

 

Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini meliputi peningkatan aktivitas  dan hasil belajar. Apabila 

≥ 85% siswa tuntas menurut kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditetapkan oleh sekolah, 

yaitu 75,00. Aktivitas rata-rata siswa secara individu mencapai kriteria baik, yaitu berada pada kisaran 

skor 24 ≤ x ≤ 30. Apabila kedua hal tersebut di atas terpenuhi maka dikatakan hasil belajar bahasa 

Indonsia siswa kelas 9A SMPN 6 Tulang Bawang Barat   melalui penerapan pembelajaran berbasis 

masalah (Problem Based Learning) telah meningkat. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan hasil penelitian ini didasarkan atas hasil pengamatan yang dilanjutkan dengan refleksi 

pengamatan pada setiap siklus tindakan. Dari refleksi pengamatan pada siklus pertama diperoleh 

temuan sebagai berikut: Pengelolaan pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis masalah (Problem 

Based Learning) belum dilaksanakan dengan baik karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang baru 

bagi guru   sehingga pada siklus I diperoleh prosentase sebesar 41,94%  dan nilai rata-rata 63,55. 

Sebagian besar siswa (kelompok) belum paham terhadap tugas yang diberikan, sehingga siswa 

kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan   Akan tetapi ada pula kelompok yang dapat 

memecahkan masalah dengan baik dan benar. Dalam berdiskusi memecahkan permasalahan ada 

beberapa kelompok yang anggotanya kurang kompak, sehingga diskusi tidak dapat dilaksanakan 

secara maksimal dan hasil yang diperoleh kurang memuaskan. 

 

Dalam menyajikan hasil diskusi kelompok, perwakilan siswa yang ditunjuk belum terampil dalam 

menyajikan hasil diskusinya, sebagian besar kelompok dalam menuliskan penyelesaian masalah dan 

penemuan dikertas , jelas, dan rapi sehingga tidak terlihat dari belakang. Penampilan siswa pun  

masih  tampak  ragu-ragu,  malu,  dan  tampak  tegang.  Akibatnya  suara kurang  keras  dan  

cenderung  menerangkan  diri  sendiri.  Hal  ini  disebabkan karena siswa tidak terbiasa tampil di 

depan kelas. 

 

Penjelasan mengenai peningkatan masing-masing aspek penilaian sebagaimana dijelaskan pada tabel-

tabel di bawah ini. 

 

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa  

Pengamatan terhadap aktivitas siswa dilakukan oleh guru mitra yang bertindak sebagai pengamat 

dengan menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa. . Berdasarkan hasil pengamatan dan 

penilaian diperoleh data seperti pada tabel beikut ini. 

 

Tabel  Rekapitulasi Hasil Pengamatan 

Siklus 
Aktivitas Siswa 

Jumlah Skor Rata-rata Persentase (%) 

Siklus I 15 2,50 62,5 

Siklus II 20 3,33 83,33 

Siklus III 22 3,67 91,67 
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Dari tabel di atas dapat dijelaskan Keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran pada siklus I 

dengan  nilai rata-rata 2,50 dan persentase keaktifan  hanya 62,50%.  Pada siklus II ini terjadi 

peningkatan aktivitas siswa dari 62,50% pada siklus I menjadi 83,33% dengan rata-rata keenam 

aspeknya 3,33. Beberapa kelompok terlihat sudah kompak hal ini terlihat dengan adanya pembagian 

tugas dalam menyelesaikan masalah dan juga terlihat lebih termotivasi serta bersemangat dalam 

melakukan penyelidikan   sehingga ada beberapa kelompok yang dapat menyelesaikan tugas 

dengan baik Akan tetapi masih ada beberapa kelompok yang mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan permasalahan.   

 

Pada siklus III persentase keaktifan siswa 91,67 dengan nilai rata-rata keaktifan 3,67. Suasana kelas 

dalam   kegiatan belajar mengajar (pengembangan materi)   tertib, terkendali dan kondusif, sehingga 

pembahasan hasil diskusi kelompok siswa dapat berlangsung dengan baik dan sebagian besar siswa 

kelihatan bersemangat dan antusias dalam memecahkan masalah. Siswa juga sudah terampil dalam 

menulis hasil kerja kelompok dalam   dan juga sudah terampil ketika menjelaskan hasil kerja 

kelompoknya di depan kawan-kawannya. 

 

Dalam bentuk diagram, peningkatan aktivitas Siswa dalam pembelajaran sebagaimana dijelaskan 

grafik di bawah ini 

 
 

      Gambar Grafik Peningkatan Hasil Pengamatan  

 

Hasil Belajar Siswa  

 

Tabel  Rekapitulasi Hasil Belajar 

 

No Kegiatan Nilai 
Tuntas Belum Tuntas 

Jml % Jml % 

1 Siklus I 63,55 13 41,94 18 58,06 

2 Siklus II 73,55 24 77,42 7 22,58 

3 Siklus III 80,16 28 90,32 3 9,68 

 

 

Rata-rata, , 0
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Berdasarkan tabel  di atas dari hasil tes siklus I yang telah dilakukan, siswa yang tuntas belajar 

ada 13 siswa (41,94%) dan yang tidak tuntas ada 18 siswa (58,06%) dengan rata-rata kelas 63,55.  

Dari hasil tes evaluasi siklus II yang dilakukan ternyata ketuntasan belajar klasikal mengalami 

peningkatan dari 41,94% pada siklus pertama menjadi 77,42% pada siklus kedua dengan rata-rata 

kelas 73,55. Dari  hasil  tes  evaluasi    III ini,  ternyata  ketuntasan  belajar klasikal  telah  tercapai  

yaitu  sebesar  93,02% tau 28 siswa dari 31 siswa dengan  rata-rata  kelas  80,16. Pada siklus III 

ketuntasan belajar sudah mememnuhi indikator ketuntasan klasikal 85,00% dan KKM 75.  

 

Hasil refleksi pada siklus III ternyata model pembelajaran   problem based learning yang dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia adalah  dengan 

langkah-langkah  sebagai  berikut,  yaitu  :  pengajuan  masalah/klasifikasi masalah, pembentukan 

kelompok, pengumpulan informasi/data dan perwakilan kelompok yang mempresentasikan hasil 

diskusi ditunjuk berdasarkan undian di mana sebelumnya hasil diskusi kelompok dikumpulkan 

terlebih dahulu. Selain itu juga  model  tersebut  dapat  membuat  siswa  lebih  beraktivitas  dalam  

proses belajar  mengajar    

  

Kesimpulan 

Dapat disimpulkan sebagai berikut : Penerapan model pembelajaran Problem Based Learning   dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas 9A SMPN 6 Tulang Bawang Barat pada materi pokok Teks 

Laporan Percobaan. Hal ini dapat dilihat pada post test siklus I siswa yang memperoleh nilai ≥75 

sebanyak 13 siswa (41,94%) dan siswa yang memperoleh nilai <75 sebanyak 18 siswa (58,06%) 

dengan rata-rata kelas 63,55. Sedangkan nilai post test pada siklus II siswa yang memperoleh nilai 

<75 sebanyak 7 siswa (22,58%) dan siswa yang memperoleh nilai ≥75 sebanyak 24 siswa (77,42%), 

dengan rata-rata kelas 73,55. Pada siklus III hasil belajar siswa meningkat dengan presentase 

ketuntasan 90,32% atau 28  siswa dari 31 siswa, dengan nilai rata-rata 80,16. Hal ini berdasarkan 

kriteria ketuntasan minimum (KKM) yang telah terpenuhi yaitu 75. 

 

Saran 

Hendaknya guru mata perlajaran lain di SMPN 6 Tulang Bawang Barat dapat 

mengimplementasikan pembelajaran problem based learning   dalam memberikan materi pelajaran  

di sekolah. Pemilihan model pembelajaran Problem Based Learning dan disccovery learning oleh 

guru dalam proses belajar mengajar maka akan dapat membantu siswa dalam memahami materi yang 

disajikan oleh guru sehingga akan meningkatkan hasil belajar. 
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ABSTRACT 

The aims of this study are to: (1) describe the process of learning history through the role of the Jabung 

Probolinggo site/temple as a teaching aid for history class X MIPA 1 even semester students of SMA Negeri 1 

Gading Probolinggo for the 2018- 2019 academic year, (2) describe the role of the site/ Candi Jabung 

Probolinggo as a History Teaching Aid in Improving Student Achievement in Class X Mathematics and Natural 

Sciences 1 Even Semester of SMA Negeri 1 Gading Probolinggo for the 2018-2019 Academic Year. The results 

showed that: (1) The learning process of History in class X MIPA 1 SMA Negeri 1 Gading Probolinggo can run 

effectively, because the condition of the students supports them both in terms of intellectual, mental, interest and 

learning abilities that they have . It can make it easier to apply teaching methods or methods effectively and 

efficiently. (2) the use of the site/temple of Jabung Probolinggo as a source of learning history at SMA Negeri 1 

Gading Probolinggo is very visible, this can be seen from the changes in students when learning history 

students are more active, have a high enthusiasm for learning history, are not bored. 

Key Word: The Role of Jabung Site/Temple, Teaching Aids, Learning Achievement. 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mendeskripsikan proses pembelajaran sejarah melalui Peranan 

Situs/Candi Jabung Probolinggo Sebagai Alat Bantu Pengajaran Sejarah Siswa Kelas X MIPA 1 Semester 

Genap SMA Negeri 1 Gading Probolinggo Tahun Pelajaran 2018-2019, (2) Mendeskripsikan Peranan 

Situs/Candi Jabung Probolinggo Sebagai Alat Bantu Pengajaran Sejarah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar 

Siswa Kelas X MIPA 1 Semester Genap SMA Negeri 1 Gading Probolinggo Tahun Pelajaran 2018-2019. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa : (1) Proses pembelajaran Sejarah di kelas X MIPA 1 SMA Negeri 1 Gading 

Probolinggo dapat berjalan dengan efektif, karena keadaan siswanya mendukung baik dari segi intelektual, 

mental, minat dan kemampuan belajar yang mereka miliki. Hal itu dapat memudahkan untuk menerapkan 

metode atau cara mengajar dengan efektif dan efisien. (2) pemanfaatan situs/candi Jabung Probolinggo sebagai 

sumber belajar sejarah di SMA Negeri 1 Gading Probolinggo sangat terlihat, bisa dilihat dari perubahan pada 

siswa ketika pembelajaran sejarah siswa lebih aktif, memilki semangat belajar sejarah yang tinggi, tidak bosan. 

Kata Kunci: Peranan Situs/Candi Jabung, Alat Bantu Pengajaran, Prestasi Belajar. 

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu usaha bersama dalam proses terpadu terorganisir untuk membantu 

manusia mengembangkan diri dan menyiapkan diri guna mengambil tempat semestinya dalam 
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pengembangan masyarakat dan dunianya. Pendidikan secara menyeluruh menyangkut segala segi 

hidup manusia. Bahkan jika biasanya dikatakan bahwa pendidikan merangkum cipta-karsa-rasa 

manusia, sebetulnya juga ingin menempatkan aneka ketrampilan, pengetahuan dan tekad kehendak 

manusia sebagai unsur-unsur hidup yang bernilai bagi setiap orang dalam langkah-langkahnya 

mewujudkan hidupnya. Maka yang terjadi dalam pendidikan bukanlah bahwa pendidik menciptakan 

dan memberikan atau mengajarkan nilai-nilai kepada peserta didik, mendidik seseorang adalah 

membantu seseorang untuk dapat menyadari adanya nilai-nilai itu mendalaminya, mengakuinya, 

memahami hakikatnya, kaitannya satu sama lain serta peranan dan kegunaannya bagi hidup. Dengan 

proses itu seseorang dibantu untuk menjadi sadar akan nilai-nilai manusiawi (Mardiatmadja, 

1998:22). 

 

Pembelajaran merupakan aktifitas manusia dalam kehidupan bukan hanya masalah sekolah tetapi 

merupakan masalah setiap manusia yang maju dan berhasil. dimana proses pembelajaran tidak harus 

didalam ruang kelas tetapi pembelajaran bisa dapat dilakukan diluar kelas sesuai kebutuhan. Melalui 

pendidikan diharapkan akan menghasilkan memiliki perhatian dan kepedulian dan kemauan 

menjadikan situs sejarah bangsa dan memeliharanya melalui pendidikan. Manusia mendapatkan unsur 

unsur peradaban masa lampau yang akan menjadi pembelajaran di kehidupan kini maupun untuk 

membentuk peradaan masa datang. Hal seperti ini bisa di wujudkan melalui proses pendidikan semua 

ini tidak akan berjalan tanpa dukungan sejarah yang hakekat nya memberikan pengaruh bagi 

terlaksananya proses pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan. 

 

Sejarah adalah suatu kejadian atau peristiwa. Kejadian atau peristiwa yang dimaksud adalah catatan 

tentang peradaban manusia meliputi tindakan-tindakan dan pengalaman-pengalaman manusia dimasa 

lampau yang kemudian menjadi cerita berarti. Berbicara tentang sejarah, berarti berbicara tentang 

rangkaian peristiwa yang menyangkut kehidupan manusia diwaktu yang lampau dalam berbagai 

aspeknya (Widja, 1991:99). Sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang 

keseluruhan perkembangan masyarakat beserta kejadiankejadian dimasa lampau bedasarkan fakta-

fakta sejarah yang disusun secara sistematis. Salah satu materi mata pelajaran sejarah adalah 

kebudayaan zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di Indonesia. Indonesia mulai berkembang pada 

zaman kerajaan Hindu-Budha berkat hubungan dagang dengan negara-negara tetangga maupun yang 

lebih jauh seperti India, Cina dan wilayah Timur Tengah. 

 

Kemudian memberikan pengaruh terhadap kepercayaan, sistem pemerintahan maupun yang lainnya. 

Di Indonesia sendiri terdapat banyak peninggalan zaman kerajaan Hindu-Budha seperti bangunan-

bangunan berbentuk candi. Candi Jabung merupakan peninggalan dari kebudayaan zaman kerajaan-

kerajaan Hindu-Budha Indonesia. Siswa dapat melihat berbagai aspek yang terdapat di Candi Jagung, 

tidak hanya melihat bentuk dari benda-benda peninggalan yang ada di Candi Jagung, tetapi mampu 

mengerti peristiwa-peristiwa masa lampau dan mampu mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. 

 

Mata pelajaran sejarah sering kali diremehkan oleh sebagian besar siswa. Hal ini dapat dilihat pada 

aktifitas pembelajaran di kelas, di mana siswa kurang memperhatikan keterangan dari guru ketika 

proses pembelajaran sedang berlangsung. Keadaan tersebut disebabkan karena pembelajaran sejarah 

di kelas tidak melibatkan keaktifan siswa secara langsung, dimana siswa hanya bisa mendengarkan 

ceramah dari guru. Sebagian besar guru hanya cenderung memakai satu metode dalam proses 

pembelajaran. 

 

Berdasarkan data awal, selama ini pembelajaran Sejarah Indonesia di SMA Negeri 1 Gading 

Probolinggo  khususnya di kelas X MIPA 1 pada semester genap tahun pelajaran 2018/2019 masih 
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bersifat monoton dan kurang menarik, sehingga setiap pelajaran berlangsung siswa jadi kurang 

tertarik dan kurang berminat dalam mengikuti pelajaran. Selain itu di dalam pembelajaran Sejarah 

Indonesia masih menghadapi banyak kendala. Kendala-kendala yang dimaksud antara lain: guru 

pengampu mata pelajaran Sejarah Indonesia masih mengalami kesulitan dalam mengaktifkan siswa 

untuk terlibat langsung dalam proses penggalian dan penelaahan bahan pelajaran. Sebagian siswa 

memandang mata pelajaran Sejarah Indonesia sebagai mata pelajaran yang bersifat konseptual dan 

teoritis. Akibatnya ketika mengikuti pembelajaran Sejarah Indonesia merasa cukup mencatat dan 

menghafal konsep-konsep dan teori-teori yang diceramahkan oleh guru, tugas-tugas terstruktur yang 

diberikan dikerjakan secara tidak serius dan bila dikerjakan pun sekedar memenuhi formalitas. 

Akibatnya siswa seringkali merasa apa yang dipelajari dalam proses belajar di kelas sebagai hal yang 

sia-sia, sehingga dalam proses pembelajaran siswa di kelas menjadi tidak aktif dan tidak bergairah 

untuk bersama-sama proaktif. Imbasnya prestasi belajar Sejarah Indonesia semakin menurun. 

 

Pada umumnya metode yang sering digunakan dalam proses belajar mengajar adalah metode 

ceramah, sehingga siswa merasa jenuh dan tidak tertarik terhadap mata pelajaran sejarah. Keadaan ini 

terjadi karena kurangnya kemampuan guru untuk menggunakan dan memanfaatkan sumber belajar 

(Indarwati, 2010:3). Maka dari itu pemanfaatan sumber belajar sangatlah penting untuk meningkatkan 

proses pembelajaran sejarah seperti memanfaatkan candi agar murid atau siswa bisa lebih memahami 

materi yang sedang dipelajari. 

 

Situs sejarah berperanan penting dalam pembelajaran sejarah kaitanya dengan manfaat sejarah sebagai 

pendidikan. Situs sejarah dapat digunakan sebagai sumber media belajar sejarah dimana melalui situs 

sejarah dapat membantu siswa dalam memahami dan mencoba merangkai peristiwa yang terjadi 

dimasa lampau. Pemanfaatan situs sejarah sebagai media belajar sejarah dapat memberikan gambaran 

yang lebih nyata kepada peserta didik sehingga mereka diharapkan memahami peristiwa sejarah 

secara lebih nyata, tidak hanya dalam gambaran yang masih abstrak. Pemanfaatan situs sejarah dapat 

dilakukan berbagai cara, misalnya saja melalui film documenter atau vcd pembelajaran mengenai 

situs tersebut.  

 

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa semua aspek yang ada dalam lingkungan yang 

dapat digunakan sebagai sumber belajar, harus dimanfaatkan secara optimal sebagai pendukung 

keberasilan pendidikan. Situs/Candi Jabung Probolinggo Sebagai Alat Bantu Pengajaran Sejarah 

merupakan salah satu bagian dari lingkungan sekitar yang memiliki potensi tersebut secara efektif 

untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran sejarah di Kelas X MIPA 1 Semester Genap 

SMA Negeri 1 Gading Probolinggo.  

 

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian tindakan kelas 

dengan judul “Peranan Situs/Candi Jabung Probolinggo Sebagai Alat Bantu Pengajaran Sejarah dalam 

Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas X MIPA 1 Semester Genap SMA Negeri 1 Gading 

Probolinggo Tahun Pelajaran 2018-2019”. 

 

Rumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah penerapan Situs/Candi 

Jabung Probolinggo sebagai alat bantu pengajaran Sejarah dapat meningkatkan prestasi belajar pada 

siswa kelas X MIPA 1 SMA Negeri 1 Gading Kabupaten Probolinggo semester genap tahun pelajaran 

2018-2019?, sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui 

peranan Situs/Candi Jabung Probolinggo sebagai alat bantu pengajaran Sejarah dapat meningkatkan 

prestasi belajar pada siswa kelas X MIPA 1 SMA Negeri 1 Gading Kabupaten Probolinggo semester 

genap tahun pelajaran 2018-2019. 
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Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagi sekolah, Penelitian yang dilakukan dengan 

menerapkan Situs/Candi Jabung Probolinggo sebagai alat bantu pengajaran Sejarah ini diharapkan 

dapat memberikan gambaran untuk sekolah tentang model pembelajaran, terutama pada mata 

pelajaran Sejarah Indonesia di SMA Negeri 1 Gading Kabupaten Probolinggo, 2. Bagi guru, 

Penelitian yang dilakukan mengenai peranan Situs/Candi Jabung Probolinggo sebagai alat bantu 

pengajaran Sejarah ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada guru-guru dalam penggunaan 

berbagai model-model pembelajaran yang bervariasi untuk menyampaikan materi pembelajaran 

kepada peserta didik, 3. Bagi peneliti, Penelitian yang dilakukan melalui peranan Situs/Candi Jabung 

Probolinggo sebagai alat bantu pengajaran Sejarah ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bagi 

peneliti dan menambah wawasan peneliti mengenai model-model pembelajaran Sejarah serta sebagai 

salah satu syarat meningkatkan profesionalisme sebagai seorang guru.. 

 

KAJIAN PUSTAKA  

Mata pelajaran sejarah adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan atau peristiwa-peristiwa 

penting di masa lampau dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan kehidupan dalam masyarakat. 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, sejarah dapat diartikan sebagai silsilah, asal-usul 

(keturunan), atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau. 

 

Menurut Solihatin (2007:5) pembelajaran sejarah adalah proses internalisasi nilai-nilai peristiwa masa 

lalu, berupa asal-usul, silsilah, pengalaman kolektif, dan keteladanan pelaku sejarah. Pembelajaran itu 

dirancang untuk membentuk pribadi yang arif dan bijaksana, karena itu pembelajaran sejarah 

menuntut desain yang akan menghasilkan kualitas keluaran (output) yang meliputi pemahaman 

peristiwa sejarah bangsa, meneladani kearifan dan sikap bijak pelaku sejarah. 

 

Mempelajari sejarah berarti kita dapat mengetahui dan menghayati perkembangan manusia di masa 

lampau, masa sekarang dan dari hasil pengalaman sejarah masa lampau dapat ditarik suatu pelajaran 

yang berharga. Dengan belajar dari peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu dan yang 

terjadi di masa sekarang, kita akan mampu memprediksi sekaligus dapat mengantisipasi 

kecenderungan-kecenderungan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang (Rustam E 

Tamburaka, 1999:44-46). 

 

Dari pengertian sejarah dapat diketahui bahwa di dalam sejarah terkandung beberapa aspek yang perlu 

dipelajari, yaitu aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek ketrampilan. Aspek-aspek ini akan 

bermanfaat bagi peserta didik dalam upaya memecahkan permasalahan yang dihadapi di dalam 

masyarakat pada masa yang akan datang. Sering dikatakan bahwa pelajaran sejarah penting artinya 

bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai tambahan pengalaman, upaya untuk menjaga peninggalan 

masa lampau, mengetahui pertentangan antar suku bangsa yang mungkin mempunyai permasalahan 

yang sama serta untuk mengenang dan mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para 

pahlawan kita. 

 

Situs memiliki berbagai pengertian yang berbeda karena saling dibidang computer dan internet, di 

dalam dunia sejarah juga terdapat istilah situs. Bila dalam dunia computer dan internet situs 

merupakan sebuah website, sebuah alamat yang bias kita kunjungi dan berisi informasi tertentu 

tentang pemilik website maka kata situs dalam dunia sejarah berhubungan dengan tempat atau area 

atau wilayah (M. Dien Madjid, 2014:8). 

 

Proses pemanfaatan situs dalam pembelajaran sejarah terkait dengan metode atau teknik pembelajaran 

itu sendiri. Bahwa dalam pembelajaran sejarah lokal terdapat beberapa hal yang diperhatikan yaitu 
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pertama penyajian materi, kedua teknik pembelajaran, dan ketiga penilain yang digunakan. Demikian 

halnya teknik pembelajaran sejarah lokal dengan memanfaatkan situs sejarah dikenal dengan model 

pembelajaran. Dalam hal ini setidaknya ada dua model pembelajran   dengan   materi   sejarah   lokal,   

yakni siswa diberi kesempatan untuk mempelajari lebih mendalam lingkungan tempat hidupnya 

melalui kajian dokumen, melakukan  wawancara sehingga  memperoleh pemahaman lebih baik 

tentang sejarah lokalnya, geografi dan kehidupan berwarganegara. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa situs diketahui karena adanya artefak. Ahli 

erkeologi mempelajari peninggalan-peninggalan yang berupa benda untuk menggambarkan dan 

menerangkan perilaku manusia.jadi situs sejarah adalah tempat dimana terdapat informasi tentang 

peninggalan-peninggalan jadi situs bersejarah. 

 

Candi adalah sebuah bangunan keagamaan tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari 

peradaban Hindu-Budha. Bangunan ini digunakan sebagai tempat pemujaan dewa-dewi ataupun 

memuliakan budha. 

 

Candi dapat diartikan sebagai bangunan kuno yang dibuat dari batu, berupa tempat pemujaan atau 

penyimpanan abu jenazah raja-raja atau pendetapendeta Hindu ataupun Budha. Candi kemudian 

dikaitkan dengan bangunan kematian atau pemujaan arwah. Dalam bahasa Jawa Kuno, candi atau 

cinandi atau suandi berarti “yang dikuburkan”, sedangkan dalam pemahaman arkeologi, candi dapat 

dihubungkan dengan bangunan untuk pemakaman maupun pemujaan (Soekmono, 2005:88). 

 

Istilah candi berasal dari nama dewi Durga sebagai dewi maut yaitu candika. Memang dalam berbagai 

sumber candi dihubungkan dengan kematian seseorang dalam sejarah. Candi dipakai sebagai tempat 

pendharmaan seorang raja dan sekaligus kuil pemujaan. Candi adalah tempat pemujaan, maksudnya 

adalah candi bukan makam atau tempat penyimpanan abu jenazah, melainkan untuk memuja raja atau 

orang-orang yang telah meninggal (Soekmono, 2005;337). Dari pengertian di atas, maka fungsi candi 

adalah sebagai kuil tempat pemujaan. 

 

Pada sistem pengajaran tradisional, sumber belajar masih terbatas pada informasi yang diberikan oleh 

guru ditambah sedikit dari buku. Sedangkan sumber belajar lainnya kurang mendapat perhatian, 

sehingga hal ini menyebabkan aktivitas belajar siswa kurang berkembang (Abuddin Nata, 2009:295). 

 

Hakikat sumber belajar adalah segala sesuatu yang mampu memberikan informasi serta dapat 

digunakan sebagai wahana bagi peserta didik untuk melakukan proses perubahan tingkah laku. 

Misalnya dari tidak terampil menjadi terampil, dan tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak tahu 

menjadi tahu, dan menjadikan individu dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik, mana yang 

terpuji dan yang tidak terpuji dan seterusnya. 

 

Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh seseorang setelah menempuh kegiatan belajar, sedangkan 

belajar pada hakekatnya merupakan usaha sadar yang dilakukan seseorang untuk memenuhi 

kebutuhannya. Setiap kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik akan menghasilkan prestasi 

belajar, berupa perubahan-perubahan perilaku, yang oleh Bloom dan kawan-kawan dikelompokkan 

dalam kawasan kognitif, afektif, dan psikomotor (Mulyasa, 2013:189). Prestasi belajar dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima, 2016) didefinisikan sebagai penguasaan pengetahuan atau 

keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran yang lazimnya ditunjukkan dengan 

meningkatnya pengetahuan siswa dan pada akhirnya akan meningkatkan nilai. Selain adanya 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7   │   No. 11  │    NOVEMBER 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         101 

  

perubahan tingkah laku, keberhasilan dalam pembelajaran juga dapat dilihat dari prestasi belajar atau 

hasil belajar dari siswa. 

 

Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono (2009:31), prestasi belajar merupakan hal yang dapat 

dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan sisi guru. Dari sisi siswa, prestasi belajar merupakan 

tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkatan 

perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif dan psikomotor. 

Sedangkan dari sisi guru, prestasi belajar merupakan saat terselesainya bahan pelajaran. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian merupakan proses, yaitu langkah-langkah yang dilakukan secara berencana dan sistematis 

karena berguna untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah dan jawaban atas pertanyaan. Dalam 

melakukan penelitian, metode merupakan salah satu bagian yang mutlak dan sangat penting. 

Penggunaan metode dalam suatu penelitian akan menentukan akurasi dan kelengkapan data yang 

diperlukan oleh peneliti. 

 

Penelitian ini dilakukan di X MIPA 1 SMA Negeri 1 Gading Kabupaten Probolinggo. Jumlah siswa 

30 yang terdiri dari 14 siswa putra dan 16 siswi putri.  Pemilihan kelas ini bertujuan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan prestasi belajar Sejarah Indonesia kelas X MIPA 1 yang masih 

rendah melalui peranan Situs/Candi Jabung Probolinggo sebagai alat bantu pengajaran Sejarah. 

Penelitian dimulai bulan Januari awal (dengan observasi awal) dan berakhir sampai dengan bulan 

maret 2019 (ulangan pokok bahasan). 

 

Prosedur kerja dalam penelitian ini merupakan siklus kegiatan yang minimal terdiri atas tiga siklus. 

Masing-masing siklus meliputi perencanaan, tindakan, dijelaskan dengan observasi, dan refleksi. 

Prosedur kerja tersebut secara garis besar dapat deskripsi umum penelitian tindakan kelas. Penelitian 

tindakan kelas ini mencakup 4 aspek pokok, yaitu (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) observasi, (4) 

refleksi (Arikunto, Suharsimi, 2006:12). Permasalahan-permasalahan siklus I merupakan 

permasalahan yang harus dipecahkan pada siklus II dan seterusnya. Berikut ini adalah gambaran 

umum deskripsi penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan: 

 

Data berasal dari observasi yang dilakukan peneliti terhadap siswa kelas X MIPA 1 SMA Negeri 1 

Gading Kabupaten Probolinggo.  Lembar pengamatan digunakan untuk alat ukur proses pembelajaran 

dan keaktifan siswa Tugas-tugas digunakan untuk alat ukur kedisiplinan siswa. Soal-soal tertulis 

digunakan untuk alat ukur hasil belajar siswa. Angket awal dan akhir proses pembelajaran dan 

kedisiplinan siswa digunakan untuk alat ukur peningkatan proses pembelajaran dan kedisiplinan 

siswa. Pengumpulan data dalam penelitian dengan cara mengadakan tes akhir siklus. Penelitian yang 

sudah dilaksanakan diakhiri dengan tes akhir siklus. Tes berbentuk multiple choice dengan lima 

pilihan jawaban yang berguna untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap 

materi yang diajarkan setelah berlangsungnya proses tindakan. Hasil tes ini juga berfungsi sebagai 

tolak ukur keberhasilan dan standar kasesuaian antara silabus, rencana pembelajaran dan materi yang 

disampaikan. Data yang berupa catatan pengamatan, keadaan, hasil belajar kognitif, psikomotorik, 

serta produk alat evaluasi (tes, lembar pengamatan) dianalisa dengan pendekaran kualitatif. Yaitu 

dengan pendekatan keabsahan data. Pertama dilakukan kegiatan memilah dan memilih data mana 

yang pantas dipaparkan, kedua melakukan pemaparan data, dan ketiga verifikasi pengambilan 

simpulan. Analisa data dilakukan sebelum dan sesudah penelitian tindakan kelas dilakukan. 

Tolak Ukur Keberhasilan 
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Tolok ukur keberhasilan dapat dilihat dari hasil tes yang dilakukan siswa setelah diberi tindakan. 

Diharapkan setelah dilakukan penelitian tindakan kelas hasil ketuntasan belajar individu kelas X 

MIPA 1 SMA Negeri 1 Gading Kabupaten Probolinggo yang terendah 75 tolok ukur keberhasilan 

meningkatnya pemahaman siswa dalam proses pembelajaran Sejarah Indonesia adalah sebagai 

berikut:  Siswa mampu menyelesaikan tugas, tidak mudah putus asa, serta mau bekerja keras dalam 

belajar. Mampu mengaktifkan proses berfikir siswa dengan menghubungkan pengalaman sehari-hari 

dengan pengalaman yang baru diajarkan 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh seseorang setelah menempuh kegiatan belajar, sedangkan 

belajar pada hakekatnya merupakan usaha sadar yang dilakukan seseorang untuk memenuhi 

kebutuhannya. Setiap kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa akan menghasilkan prestasi belajar 

(Mulyasa, 2013:56).  Pada prestasi belajar, kondisi awal menunjukkan bahwa hanya 20% siswa yang 

mencapai KKM (75) di mana nilai rata-rata kelas pada kondisi awal adalah 48. Pemberian tindakan 

setelah siklus I dapat meningkatkan prestasi belajar menjadi 63 dengan siswa yang mencapai KKM 

berjumlah 11 siswa (54%). Hasil yang diperoleh dari siklus II menunjukkan bahwa sebanyak 20 siswa 

(72%) sudah mencapai KKM dengan rata-rata 74%. Kemudian pada siklus III sudah menunjukkan 30 

siswa atau 100% sudah mencapai KKM dengan rata-rata 96%. Hasil yang diperoleh dari siklus ini 

sudah memenuhi target diharapkan, oleh karena itu peneliti menghentikan siklusnya pada siklus III. 

 

Penerapan Situs/Candi Jabung Probolinggo Sebagai Alat Bantu Pengajaran Sejarah pada dasarnya 

dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran. Kerjasama kelompok dalam jumlah yang lebih 

kecil dapat lebih membantu peseta didik untuk saling berdiskusi dengan lebih baik, sehingga dapat 

membuat siswa lebih aktif. Situs/Candi Jabung Probolinggo Sebagai Alat Bantu Pengajaran Sejarah 

didasari oleh kemampuan bekerja sama, kemampuan berinteraksi, serta kemampuan berpikir cepat 

yang semuanya mengharuskan siswa  untuk selalu aktif sehingga dapat pula disimpulkan secara 

tersirat bahwa dengan meningkatnya keaktifan belajar siswa maka meningkat pula prestasi belajar 

siswa. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

Situs/Candi Jabung Probolinggo Sebagai Alat Bantu Pengajaran Sejarah dapat meningkatkan prestasi 

belajar Sejarah Indonesia pada siswa kelas X MIPA 1 SMA Negeri 1 Gading Kabupaten Probolinggo 

Semester Genap Tahun Pelajaran 2018-2019. 

 

Kesimpulan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Gading Kabupaten Probolinggo 

pada siswa kelas X MIPA 1 Semester II tahun pelajaran 2018/2019. Berdasarkan uraian hasil analisis 

data dan pembahasan dari bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:  pembelajaran Sejarah 

pada siswa Kelas X MIPA 1 dapat berjalan dengan efektif, karena keadaan siswanya mendukung baik 

dari segi intelektual, mental, minat dan kemampuan belajar yang mereka miliki. Hal itu dapat 

memudahkan untuk menerapkan metode atau cara mengajar dengan efektif dan efisien. Selain itu 

guru juga mempersiapkan segala macam kebutuhan dalam mengajar, seperti menyiapkan bahan ajar 

berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), silabus, bahan materi pembelajaran yang 

disesuaikan dengan KI/KD dan dilengkapi dengan indikator pencapaian pembelajaran, soal-soal tes 

baik tes tulis maupun non tulis. Pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar sejarah di kelas X 

MIPA 1 SMA Negeri 1 Gading Kabupaten Probolinggo sangat terlihat, dilihat dari perubahan pada 

siswa ketika pembelajaran sejarah siswa lebih aktif, memilki semangat belajar sejarah yang tinggi, 

tidak bosan atau jenuh dengan pelajaran sejarah berupa teori saja, memiliki wawasan yang luas, dapat 

menambah sikap sosial terhadap masyarakat sekitar situs sejarah, menjadikan pelajaran sejarah 

menjadi real tidak lagi abstrak, dapat melihat bukti situs atau peninggalan sejarah secara langsung. 
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Saran 

Bagi Sekolah, penelitian yang dilakukan terhadap pembelajaran sejarah dengan menggunakan 

Situs/Candi Jabung Probolinggo Sebagai Alat Bantu Pengajaran Sejarah yang bertujuan 

meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar Sejarah, ternyata mampu meningkatkan keaktifan dan 

prestasi belajar Sejarah. Untuk itu diharapkan bagi lembaga pendidikan atau sekolah untuk 

mendukung segala setiap upaya untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar Sejarah. Hal 

tersebut dapat diwujudkan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang akhirnya dapat menunjang 

kegiatan belajar mengajar. Bagi Guru, penerapan Situs/Candi Jabung Probolinggo Sebagai Alat Bantu 

Pengajaran Sejarah adalah salah satu model pembelajaran yang membuat peserta didik menjadi lebih 

aktif secara real mengenai obyek sejarah secara langsung. Mengingat adanya hal positif dan negatif 

dari penerapan model pembelajaran ini maka diharapkan bagi guru untuk mengatur pengelolaan kelas 

sehingga pembelajaran menjadi lebih kondusif Bagi Siswa, dalam proses pembelajaran diharapkan 

peserta didik untuk dapat lebih aktif, tanpa menunggu aba-aba atau perintah dari guru, perlu ada 

kesadaran dari dalam diri untuk mau berproses dan belajar. 
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APPLICATION OF DISCOVERY METHODS TO INCREASE 

ACTIVITIES AND LEARNING RESULTS OF ENERGY MATERIALS IN 

LIFE 

 

PENERAPAN METODE DISCOVERY UNTUK MENINGKATKAN 

AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR IPA MATERI ENERGI DALAM 

KEHIDUPAN 
 

Titi Setiati, S.Pd. 

SMPN 6 Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung 

 

ABSTRACT 

This classroom action research was conducted in two cycles and each cycle contained two meetings. The 

subjects of this study were 32 students of class 7G. Data was collected by using observation, test and 

documentation techniques. The data validation technique used triangulation technique. Data analysis used a 

qualitative descriptive technique. The results showed that the application of the discovery method in biology 

learning was proven to be able to increase student activity and learning outcomes. This is indicated by the 

increase in student activity showing the acquisition in the initial study was only 8 students or 25%, increased to 

20 students or 62.50% in the first cycle, and 93.75% or 30 students in the second cycle, as well as increasing 

results and completeness. student learning from the average in the initial study only 61.25 increased to 70.00 in 

the first cycle, and 78.75 in the second cycle, with a learning completeness level of 8 students (25.00%) in the 

initial study, increasing to 56 ,25% or 18 students in the first cycle, 29 students or 90.63% declared complete 

learning and 3 students (13.64%) have not finished studying but all success criteria have been achieved so that 

the improvement process is declared complete in the second cycle and to students who unfinished will be given a 

remedial program. 

Key Word: Discovery, Activities, Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam dua siklus dan setiap siklusnya terdapat dua pertemuan. Subbjek 

penelitian ini adalah siswa kelas 7G berjumlah 32 siswa.  Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, 

tes dan dokumentasi. Teknik validasi data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan teknik 

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode discovery pada pembelajaran 

biologi terbukti mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Hal tersebut terindikasi dari peningkatan 

aktivitas siswa menunjukkan perolehan pada studi awal hanya 8 siswa atau 25%, naik menjadi 20 siswa atau 

62,50% pada siklus pertama, dan serta  93,75% atau 30 siswa pada siklus kedua, serta meningkatkan hasil dan 

ketuntasan belajar siswa dari rata-rata pada studi awal hanya  61,25 naik menjadi 70,00  pada siklus pertama, 

dan  78,75 pada siklus kedua, dengan tingkat ketuntasan belajar sebanyak 8 siswa (25,00%) pada studi awal, 

meningkat menjadi 56,25% atau 18 siswa pada siklus pertama, 29 siswa atau 90,63% dinyatakan tuntas 

belajarnya dan 3 siswa  (13,64%) belum tuntas belajarnya namun semua kriteria keberhasilan telah tercapai 

sehingga proses perbaikan dinyatakan selesai pada siklus kedua dan kepada siswa yang belum tuntas akan 

diberikan program remidial. 

Kata Kunci : Discovery,  Aktivitas, Hasil Belajar 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan saat ini. Pendidikan bukanlah 

sekedar wacana untuk membentuk anak-anak muda dapat menjadi generasi yang kompeten, 

melainkan pendidikan menekankan bagaimana proses tersebut dapat diterapkan. Pendidikan 
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merupakan suatu proses interaksi yang mendorong terjadinya peristiwa belajar. Karena dengan 

adanya belajar, terjadilah perkembangan jasmani dan mental siswa. (Dimyati dan Mudjiono, 2009). 

Proses belajar merupakan upaya perubahan tingkah laku, sementara belajar sebagai suatu aktivitas 

mental atau psikis berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan dan menghasilkan perubahan 

sikap pengetahuan dan pemahaman, keterampilan serta nilai dan sikap (Suprihatiningrum, 2013).  

 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa belajar selain memerlukan konsep juga 

memerlukan tindakan praktis. Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia yang tampak dari 

tertinggalnya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekonomi menjadi 

permasalahan yang cukup rumit untuk diselesaikan. Perbaikan untuk mengejar ketinggalan Indonesia 

dari negara-negara maju lainnya perlu dilakukan terutama di sektor pendidikan, karena pendidikan 

dapat menjadi cerminan kualitas seseorang maupun suatu negara. 

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap pembelajaran IPA di kelas 7G SMP Negeri 6 

Tulang Bawang Barat dapat dilihat dua aspek penting saat proses pembelajaran berlangsung, yaitu 

proses mengajar yang dilakukan oleh guru dan proses belajar yang dilakukan oleh siswa.  

Permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

karena saat belajar siswa lebih suka mengandalkan pada penjelasan dari gurunya saja tanpa mencari 

informasi untuk membangun pengetahuan sendiri. Hasil tes formatif pada studi awal mata pelajaran 

IPA materi Energi Dalam Kehidupan ternyata hanya 25,00% atau 8 siswa dari 32 siswa yang 

mencapai tingkat penguasaan materi 85% ke atas atau mendapat nilai di atas KKM sebesar 75. Untuk 

itulah guru perlu mempelajari dan mempertimbangkan masalah metode mengajar yang tepat yang 

sesuai dengan tingkat  perkembangan  anak. 

 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh guru dalam membuat strategi belajar baru yang lebih 

memberdayakan siswa, yang tidak mengharuskan menghafal fakta-fakta, tetapi strategi yang 

mendorong siswa mengkontruksikan pengetahuan dibenak siswa itu sendiri. Untuk  menciptakan  

suasana  belajar  yang  dapat  menarik,  seorang  guru  membutuhkan  suatu  pendekatan  yaitu  

pendekatan  discovery  dalam  proses pembelajaran.  Dengan  pendekatan  discovery  dapat  

membantu  kegiatan pembelajaran berlangsung dengan baik sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai dengan  baik.  Pembelajaran  dengan  menggunakan  pendekatan  discovery  ini  selalu 

mengusahakan  agar  siswa  menemukan  sendiri  konsep-konsep  materi  yang  sedang dipelajari. 

Siswa diprogramkan agar selalu aktif secara mental maupun secara fisik. Materi  yang  disajikan  

guru,  bukan  begitu  saja  diberitahukan  dan  diterima  oleh siswa. Siswa dikondisikan sedemikian 

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

konsep yang direncanakan oleh  guru  dan  dibantu  dengan  sedikit  bimbingan  dari  guru.  Dengan  

demikian mereka akan memperoleh serta menyimpan konsep tersebut dengan lebih baik.  

 

Untuk  dapat  meningkatkan  hasil  belajar  siswa,  guru  harus  dapat menciptakan  suasana  

pembelajaran  yang  menarik.  Salah  satunya  adalah  dengan menggunakan  pendekatan  discovery  

yang  dapat  memberikan  siswa  suasana  baru dalam  proses  pembelajaran.  Kegiatan  siswa  dalam  

pembelajaran  dengan menggunakan  pendekatan  discovery  diantaranya  siswa  menyelesaikan  

tugas-tugas dalam  kelompok,  berusaha  menemukan  konsep  materi  yang  dipelajari  secara 

kelompok, dan siswa mengemukakan apa yang diperoleh dalam kegiatan tersebut.   

 

Identifikasi Masalah 

Melalui pengamatan dan diskusi  terindentifikasi beberapa masalah yang mempengaruhi pembelajaran 

antara lain: Metode yang digunakan oleh guru dalam mengajar didominasi dengan penggunaan 
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metode konvensional, sehingga pembelajaran di kelas masih terpusat dengan guru (teacher centered), 

Guru kurang memotivasi siswa agar siswa membangun pengetahuannya sendiri dan Guru kurang 

memanfaatkan potensi siswa yang telah ada agar menjadi aktif dan mandiri dalam pembelajaran.  

Siswa kurang mampu membangun pengetahuannya sendiri dan lebih suka mendengar ceramah dari 

guru, Hanya sebagian kecil orang siswa di kelas yang mampu dan berani mengemukakan pendapatnya 

mengenai materi pembelajaran, Berdasarkan permasalahan di atas maka dilaksanakan penelitian 

tindakan kelas sebagai upaya perbaikan yang peneliti lakukan pada IPA materi energi dalam 

kehidupan siswa kelas 7G SMPN 6 Tulang Bawang Barat Semester 1 Tahun Pelajaran 2019/2020 

dengan  penerapan metode discovery. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, dapat disimpulkan rumusan masalah fokus 

perbaikan adalah : Bagaimana upaya peningkatan aktivitas belajar siswa kelas 7 G  SMP Negeri 6 

Tulang Bawang Barat  pada pembelajaran IPA materi energi dalam kehidupan dengan penerapan 

metode discovery? Bagaimana upaya peningkatan hasil belajar siswa kelas 7 G  SMP Negeri 6 Tulang 

Bawang Barat pada pembelajaran IPA materi energi dalam kehidupan dengan penerapan metode 

discovery? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, agar memiliki arah yang jelas, ditentukan tujuan dari penelitian 

ini, yaitu : Untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA materi energi dalam 

kehidupan melalui penerapan metode discovery. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA materi energi dalam kehidupan melalui penerapan metode discovery. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sering disebut dengan sains. Sains berasal dari kata latin “scientia” 

yang artinya adalah: (a) pengetahuan tentang atau tahu tentang; (b) pengetahuan, pengertian, paham 

yang benar dan mendalam (Wonorahardjo, 2010: 11). Secara bahasa, IPA berasal dari bahasa Inggris 

yaitu natural science. Natural berarti alamiah serta berhubungan dengan alam, sedangkan science 

berarti ilmu pengetahuan. Dengan begitu, IPA merupakan ilmu pengetahuan tentang alam atau ilmu 

yang mempelajari peristiwa yang terjadi di alam (Samatowa, 2010: 3). Hal ini senada dengan 

pendapat Jasin (2010: 1) bahwa IPA merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang gejala-

gejala dalam alam semesta, termasuk bumi sehingga terbentuk konsep dan prinsip. Jadi, secara 

singkat IPA dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang alam semesta beserta 

segala isinya sehingga didapatkan produk IPA.  

 

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

berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berubah tingkah laku atau tanggapan 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 yang bersifat fisik, tetapi perubahan 

dalam kebiasaan, kecakapan, bertambah, berkembang daya pikir, sikap dan lain- lain. 

 

Aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran merupakan salah satu faktor penting 

yang sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Menurut Djamarah (2008: 38) aktivitas artinya 

kegiatan atau keaktifan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik 
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fisik maupun non-fisik, merupakan suatu aktivitas. Aktivitas siswa selama proses belajar mengajar 

merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk belajar. Menurut Sagala (2011: 124) 

mempelajari psikologi berarti mempelajari tingkah laku manusia, baik yang teramati maupun yang 

tidak teramati. Segenap tingkah laku manusia mempunyai latar belakang psikologis, karena itu secara 

umum aktivitas-aktivitas manusia itu dapat dicari hukum psokologis yang mendasarinya. 

 

Hasil  belajar  meliputi  tiga  aspek  penilaian,  yaitu  aspek  kognitif, afektif  dan  psikomotor.  Hasil  

belajar  pada  aspek  kognitif  yang  dimaksud adalah  kemampuan  menyatakan  kembali  konsep  

atau  prinsip  yang  telah dipelajari  dan  kemampuan  intelektual  yang  diukur  dalam  prestasi  

belajar. Pengumpulan data aspek kognitif ini dilakukan melalui tes tertulis setelah pembelajaran  

(postes).  Hasil  belajar  pada  aspek  afektif  yang  dimaksud meliputi sikap dan nilai siswa dalam 

pembelajaran IPA, seperti kerjasama dalam  diskusi  dan  percobaan,  kejujuran  dalam  pengambilan  

data,  dan mengkomunikasikan  hasil  pengamatan. 

 

Konsep ketuntasan belajar didasarkan pada konsep pembelajaran tuntas. Pembelajaran tuntas 

merupakan istilah yang diterjemahkan dari istilah“mastery Learning”. Nasution, S (1982: 36) 

menyebutkan bahwa mastery learning atau belajar tuntas, artinya penguasaan penuh. Penguasaan 

penuh ini dapat dicapai apabila siswa mampu menguasai materi tertentu secara menyeluruh yang 

dibuktikan dengan hasil belajar yang baik pada materi tersebut. Nasution, S (1982: 38) juga 

menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi penguasaan penuh, yaitu: (1) bakat untuk 

mempelajari sesuatu, (2) mutu pengajaran, (3) kesanggupan untuk memahami pengajaran, (4) 

ketekunan, (5) waktu yang tersedia untuk belajar. Kelima faktor tersebut perlu diperhatikan guru, 

ketika melaksanakan pembelajaran tuntas. Sehingga siswa dapat mencapai ketuntasan belajar sesuai 

kriteria yang telah ditetapkan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian Tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas 7G  SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat Kab. 

Tulang Bawang Barat  Tahun Pelajaran 2019/2020. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap 

tahun pelajaran 2019/20120  selama 2 bulan yaitu dari bulan September 2019 sampai Oktober  2019. 

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

tindakan kelas adalah suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang 

sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama (Suharsimi Arikunto, 2006: 3).  

 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7G SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat Tahun 

Pelajaran 2019/2020, dipilihnya kelas ini karena memang tugas mengajar Guru (peneliti) di kelas 7G 

SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat  Tahun Pelajaran 2019/2020,, jumlah siswanya 32 orang, 15 

laki-laki dan 17 perempuan. 

 

Indikator keberhasilan  

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini dapat dilihat dari adanya peningkatan kriteria 

ketuntasan minimum (KKM) untuk mata pelajaran IPA. Siswa dapat dikatakan tuntas secara 

individual dalam belajar jika sudah memenuhi standar nilai KKM yang ditentukan jika standar KKM 

yang ditentukan adalah 75 dan siswa tersebut melebihi nilai tersebut maka bisa dipastikan bahwa 

siswa tersebut tuntas, dan secara klasikal 85% dari jumlah dinyatakan tuntas belajarnya serta 85% dari 

jumlah dinyatakan meningkat aktivitas belajarnya. 
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HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN 

Peneliti  menemukan  masalah  dengan  hasil  belajar  siswa  pada pembelajaran IPA  yang  kurang  

optimal  dan  belum  mencapai  hasil  yang maksimal.  Siswa  terlihat  seperti  mengalami  kejenuhan  

bila  menghadapi pembelajaran IPA. Keadaan ini berlanjut hingga siswa harus mencatat materi dan  

mengerjakan  soal-soal  tanpa  ada  yang  harus  diperbuat  dan  didiskusikan, akhirnya  siswa  banyak  

yang  terlihat  masih  mengobrol,  keluar  masuk  kelas dengan alasan izin ke belakang, ada  yang 

diam saja tanpa ekspresi, dan lain-lain.  Jika  melihat  hal  ini  kalaupun  siswa  bisa  menjawab  soal  

yang  diberikan oleh  guru  bukan  berarti  didapat  dari  pemahamnnya  melainkan  dari pengetahuan 

yang disampaikan oleh guru, dan hasilnya pun tidak memuaskan. Tidak  dipungkiri  lagi  keadaan  

siswa  seperti  itu  membelenggu kreativitas  dan  perkembangan  kemampuannya,  apalagi  dalam  

melakukan penelitian  atau  pengamatan  langsung  terhadap  objek  pembelajaran.  Peran guru  pun  

mempengaruhi  respon  siswa  tersebut,  diantaranya  kurangnya mempersiapkan  RPP  yang  akan  

dilakukan,  dan  kurang  mampu  mengelola pembelajaran  yang  kurang  kreatif  sehingga  kurang  

memotivasi  siswa  dalam hal  belajar.  Padahal  jika  sesuatu  yang  dikerjakan  seperti  melakukan 

pengamatan, menggunakan media  yang  relevan,  mungkin siswa akan merasa senang  dan  

teraktivitas  utnuk  mencoba  lebih  kreatif. 

 

Penelitian  Tindakan  Kelas  ini  telah  berhasil  meningkatkan aktivitas dan hasil  belajar siswa. Hal 

tersebut dibuktikan dengan perolehan angka-angka hasil perhitungan baik mengenai aktivitas maupun 

hasil belajar siswa yang menunjukkan peningkatan pada setiap siklusnya sebagaimana diuraikan di 

atas.  Keberhasilan ini disebabkan karena proses pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan 

metode discovery. Adapun  tindakan-tindakan  yang  diambil  dalam  permasalahan  penelitian  

tersebut  dapat  dilihat  berdasarkan pada kegiatan perbaikan pembelajaran yang  telah  dilaksanakan  

dari  siklus  I  sampai  siklus  II  dengan  menerapkan  model pendekatan  discovery  dalam  rangka  

meningkatkan aktivitas dan hasil  belajar  siswa  dalam pembelajaran IPA di kelas 7G SMP Negeri 6 

Tulang Bawang Barat pada pembelajaran IPA materi energi dalam kehidupan 

 

Kondisi objektif berdasarkan hasil observasi, menunjukan bahwa kegiatan untuk meningkatkan 

aktivitas anak kelas kelas 7G SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat dalam proses  pembelajaran IPA 

anak  perkembangannya  masih  belum  terstimulasi. Sebagian  besar  anak  membutuhkan  stimulasi  

untuk  memunculkan  aktivitasnya ketika berlangsungnya pembelajaran IPA.  Permasalahan yang 

terjadi pada siswa kelas kelas 87G SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat disebabkan  pada  

pengetahuan  guru,  pemilihan  dan  implementasi metode  pembelajaran IPA yang  digunakan  masih  

terbatas.  Pada  hal  ini  guru menggunakan  metode  pembelajaran IPA dengan  implementasinya  

masih berpusat pada guru, kurang memberikan kesempatan bagi anak terlibat langsung.  

 

Pembelajaran  IPA di  sekolah menengah dapat  berhubungan  dengan  aktivitas  anak. Selama  

mengikuti  pembelajaran IPA,  aktivitas  anak  akan  diwujudkan  secara nyata dalam bentuk 

menemukan konsep baru, mengkreasi keterampilan baru dan lain  sebagainya  yang  dapat  

melahirkan  hal-hal  yang  bersifat  orisinal  dari  diri anak,  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  

aktivitas  merupakan  tujuan  alamiah dalam  pendidikan  IPA.    

 

Kegiatan  pembelajaran IPA  dengan  metode  discovery ini  dalam pembelajaran IPA dilaksanakan 

dengan beberapa tahapannya berkaitan  dengan munculnya  ciri-ciri  aktivitas  anak  yaitu  perilaku  

apektif  dan  kognitif  kreatif anak. Pada tahap Stimulasi dapat muncul perilaku apektif kreatif anak 

seperti rasa ingin  tahu  anak  yang  besar  dan  rasa  tertantang.  Pada  tahap  Perumusan  Masalah 

dapat  muncul  perilaku  apektif  kreatif  anak  yang  berani  mengambil  resiko  dan muncul  perilaku  

kognitif  kreatif  anak  seperti  keterampilan  berpikir  lancar (Fluency). Tahap Pengumpulan Data 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7   │   No. 11  │    NOVEMBER 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         109 

  

dapat muncul perilaku kognitif kreatif anak yaitu  keterampilan  berpikir  luwes  (Fleksible),  

selanjutnya  pada  tahap  Analisis data  dapat  muncul keterampilan  berpikir  orisional  (Original),  

juga  dengan keterampilan  memperinci  (Elaborasi)  pada  tahap  Verifikasi  dan  keterampilan 

menilai (Evaluasi) pada  tahap Generalisasi.  Hasil  penelitian  yang  didapatkan  pula  menunjukan  

bahwa  metode pembelajaran IPA dengan  pendekatan discovery dapat  meningkatkan  kemampuan 

aktivitas  anak.  Anak  jadi  lebih  mendapatkan  kesempatan  dan  berani  untuk mengungkapkan 

pertanyaan  dan  menjawab  pertanyaan  serta  mengungkapkkan gagasan, disini anak terlibat dalam 

aktifitas atau pengalaman langsung (hands on experience)  di  dalam  kegiatan  pembelajaran  ketika  

tahap  mengumpulkan  data, mengelompokkan  hal  menurut  kategori  dan  anak  dapat  berani  

menilai  serta mengevaluasi diri dalam menyelesaikan tugasnya juga menilai (teman atau guru) ketika 

menyelesaikan tugas atau saat memecahkan masalah. Hal ini sesuai dengan apa  yang  dipaparkan  

Dharmawan,  bahwa  metode  ini  merupakan  metode penemuan  yang  cara  penyajian  pelajarannya  

banyak  melibatkan  siswa  dalam proses-proses  mental  dalam  rangka  penemuannya  banyak  

menuntut  aktifitas berpikir dan bahkan tidak jarang pula menuntut aktifitas fisik 

 

Berdasarkan penjelasan di atas serta data-data hasil pelaksanaan perbaikan pembelajaran berupa data 

hasil tes formatif siklus I, tes formatif siklus II dan data hasil observasi siklus I dan II maka dapat 

disimpulkan bahwa penerapan metode discovery dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa 

pada pembelajaran IPA materi energi dalam kehidupan di kelas kelas 7G SMPN 6 Tulang Bawang 

Barat Tahun Pelajaran 2019/2020. 

 

Simpulan  

Dapat disimpulkan sebagai berikut : Penerapan metode discovery pada pembelajaran IPA  materi 

energi dalam kehidupan terbukti mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa. Hal tersebut 

terindikasi dari peningkatan aktivitas siswa menunjukkan perolehan pada studi awal hanya 8 siswa 

atau 25,00%, naik menjadi 20 siswa atau 62,50% pada siklus pertama, dan serta  93,75% atau 30 

siswa pada siklus kedua. Penerapan metode discovery pada pembelajaran IPA materi energi dalam 

kehidupan terbukti mampu meningkatkan hasil dan ketuntasan belajar siswa. Hal tersebut didukung 

pula oleh kenaikan hasil belajar siswa dari rata-rata pada studi awal hanya  61,25 naik menjadi 70,00 

pada siklus pertama, dan  78,75 pada siklus kedua, dengan tingkat ketuntasan belajar sebanyak 8 

siswa (25,00%) pada studi awal, meningkat menjadi 56,25% atau 18 siswa pada siklus pertama, 29 

siswa atau 90,63% dinyatakan tuntas belajarnya dan 3 siswa  (9,37%) belum tuntas belajarnya namun 

semua kriteria keberhasilan telah tercapai sehingga proses perbaikan dinyatakan selesai pada siklus 

kedua dan kepada siswa yang belum tuntas akan diberikan program remidial. Berdasarkan hasil 

analisis data dan hasil temua dan telah terbukti penggunaan metode discovery dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. Untuk itu, bagi guru yang mengalami masalah yang sama dengan 

materi sejenis, gunakanlah metode discovery pada kegiatan pembelajarannya 

 

Saran  

Siswa perlu dilibatkan secara aktif dengan dukungan alat peraga, media pembelajaran dan metode 

yang mengaktifkan siswa.. Guru hendaknya membuat rencana pembelajaran sebelum melaksanakan 

pembelajaran. Guru harus menghindari kecenderungan mengejar target pencapaian kurikulum, karena 

muatan kurikulum sudah diperhitungkan berdasarkan alokasi waktu dan hari efektif. Kecenderungan 

ini menyebabkan pembelajaran menjadi monoton sehingga membosankan siswa. Guru dituntut lebih 

kreatif mengembangkan model pembelajaran serta mencari informasi-informasi terkini yang berkaitan 

dengan materi pembelajaran. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to see the effect of the Problem-Based Contextual Teaching and Learning 

learning model on the mathematics learning achievement of class IX E students of SMP Negeri 1 Yosowilangun 

in the first semester of the 2017/2018 academic year. The population of this study were 36 students of class IX E 

SMP Negeri 1 Yosowilangun. Data collection in this study was conducted using the test method. The data 

collection instrument used was an essay test. The collected data were analyzed using descriptive and inferential 

statistical analysis (t-test). The results showed that the application of the problem-based contextual model 

learning method had been able to improve the mathematics learning outcomes of statistical material for 

students, indicated that the mastery rate had increased, namely if the pre-action mastery was 44%, then in the 

first cycle it was declared complete by 56%, in the second cycle. which was declared complete by 70% and in 

the third cycle which was completed 100%. Thus, it can be said that the problem-based contextual model 

learning method is effective in improving the mathematics learning outcomes of statistical material in class IX E 

students of SMP Negeri 1 Yosowilangun in the first semester of the 2017/2018 academic year. 

Key Word: Problem-Based Contextual Model Learning Method, Mathematics Learning Outcomes. 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh model pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

Berbasis Masalah terhadap prestasi belajar Matematika siswa kelas IX E SMP Negeri 1 Yosowilangun semester 

I tahun pelajaran 2017/2018. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas IX E SMP Negeri 1 Yosowilangun 

sebanyak 36 siswa Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode tes. 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan berupa tes essay. Data yang telah dikumpulkan, dianalisis 

menggunakan analisis statistik deskriptif dan inferensial (uji-t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

metode pembelajaran model kontekstual berbasis masalah telah mampu meningkatkan hasil belajar matematika 

materi statistika pada siswa yang diindikasikan angka ketuntasan mengalami kenaikan yakni jika pra tindakan 

ketuntasan sebesar 44%, maka pada siklus I yang dinyatakan tuntas sebesar 56%, pada siklus II yang dinyatakan 

tuntas sebesar 70% dan pada siklus III yang tuntas 100%. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa 

metode pembelajaran model kontekstual berbasis masalah efektif dalam meningkatkan hasil belajar matematika 

materi statistika pada siswa kelas IX E SMP Negeri 1 Yosowilangun semester I tahun pelajaran 2017/2018. 

Kata Kunci: Metode Pembelajaran Model Kontekstual Berbasis Masalah, Hasil Belajar Matematika. 
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PENDAHULUAN 

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

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

dapat belajar dengan baik. Tujuan utama diselenggarakannya proses belajar adalah demi tercapainya 

tujuan pembelajaran. Tujuan tersebut utamanya adalah keberhasilan peserta didik belajar pada suatu 

mata pelajaran maupun pendidikan pada umumnya (Krismanto, 2003:11). 

 

Puncak kemampuan yang seharusnya diraih siswa adalah bukan sekedar memahami konsep yang 

diberikan tetapi dituntut harus mampu memecahkan suatu permasalahan. Tujuan belajar yang utama 

ialah membantu untuk terus belajar dengan cara yang lebih mudah dalam menguasai prinsip-prinsip 

mendasar, mengembangkan sikap positif dalam belajar serta mencari pemecahan masalah sesuai 

dengan kemampuan sendiri (Novikasari, 2009:31). 

 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah. Dalam pedoman penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dijelaskan 

bahwa tujuan pengajaran matematika di sekolah antara lain agar siswa memahami konsep 

matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, mengaplikasikan konsep secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika, 

memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh, serta mengkomunikasikan gagasan 

dengan simbol, tabel, diagram atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah (Depdiknas: 

2006). Kondisi yang mewarnai pembelajaran matematika saat ini adalah seputar rendahnya mutu 

pendidikan matematika. Dilihat dari data TIMSS 2007, terbukti pada nilai matematika yang lebih 

rendah daripada nilai mata pelajaran lain. 

 

Mutu pendidikan dicerminkan oleh kompetensi lulusan yang dipengaruhi oleh kualitas proses dan isi 

pendidikan, mutu dipandang hasil tetapi dapat pula dilihat dari proses pembelajaran di kelas, mutu 

lulusan yang rendah dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti tidak dapat melanjutkan studi, 

tidak dapat menyelesaikan studinya pada jenjang lebih tinggi. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) 2006 yang menjadi acuan sekarang ini antara lain menyatakan bahwa dalam kegiatan 

pembelajaran, pendidik hendaknya menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode dan teknik 

pembelajaran yang mendidik secara kreatif, penataan materi pembelajaran secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik. 

 

Pengajaran ini dimulai dari hal-hal konkret dilanjutkan ke hal yang abstrak. Pembelajaran diarahkan 

agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif serta 

memiliki sikap menghargai matematika dan kegunaannya dalam kehidupan, harapan tersebut tidak 

sejalan dengan situasi dan kondisi pembelajaran matematika di kelas selama ini dalam belajar adalah 

pembelajaran secara konvensional dimana peserta didik hanya menerima saja apa yang disampaikan 

oleh pendidik, urutan penyajian bahan dimulai dari abstrak ke konkret, yang bertentangan dengan 

perkembangan kognitif peserta didik yang masih ditingkat rendah. 

 

Salah satu karakteristik matematika adalah mempunyai objek yang bersifat abstrak. Sifat abstrak ini 

menyebabkan banyak peserta didik mengalami kesulitan dalam matematika. Prestasi matematika 

peserta didik belum menggembirakan. Rendahnya prestasi matematika peserta didik disebabkan oleh 

faktor peserta didik yaitu mengalami masalah secara komprehensif atau secara parsial dalam 
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matematika. Selain itu, belajar matematika peserta didik belum bermakna, sehingga pengertian 

peserta didik tentang konsep sangat lemah. 

 

Menurut survey terhadap peserta didik atau konsultasi dengan pendidik, ternyata materi operasi hitung 

pada umumnya dan materi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada 

khususnya merupakan salah satu materi matematika dipandang sukar. Pada materi operasi hitung 

bilangan bulat umumnya prestasi peserta didik masih rendah. Hal ini disebabkan karena peserta didik 

tidak memahami konsep operasi hitung bilangan bulat secara benar, peserta didik kesulitan dalam 

menyelesaikan soal-soal penerapan mengenai materi operasi hitung bilangan bulat. 

 

Materi statistika adalah salah satu materi operasi hitung bilangan bulat yang diajarkan pada semester 1 

kelas IX. Materi ini adalah materi yang tentunya dikaitkan dengan materimateri sebelumnya. 

Terkadang pendidik hanya menyampaikan materi secara verbal tentang sifat-sifat, rumus statistika 

bulat. Peserta didik tanpa diberi kesempatan untuk mengetahui darimana hal itu diperoleh. Peserta 

didik mengalami kesulitan ketika dihadapkan pada soalsoal cerita tentang statistika.  

 

Peneliti mengadakan observasi awal melalui terhadap peserta didik kelas IX E Semester I SMP 

Negeri 1 Yosowilangun menunjukkan bahwa pembelajaran statistika khususnya tentang kompetensi 

organisasi dan penyajian data serta tendensi sentral masih rendah. Mereka memiliki keinginan untuk 

menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menarik agar peserta didik 

memahami tentang statistika benar-benar diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 

kenyataannya guru sendiri jarang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan 

konsep statistika secara mandiri, peserta didik hanya disuruh menghafal suatu rumus yang sudah 

disajikan kepada peserta didik, sehingga keaktifan dan keterampilan proses kurang terasah dengan 

baik. Melibatkan peserta didik dalam menemukan konsep dasar merupakan cara yang baik untuk 

memahami konsep matematika abstrak (Herbst, 2006: 314). 

 

Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya suatu pembelajaran dengan pendekatan atau metode 

tertentu yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dan hasil belajar peserta didik. Pada 

penelitian ini akan diterapkan Metode Pembelajaran model Kontekstual Berbasis Masalah. 

Pembelajaran ini pada prinsipnya adalah mengembangkan perangkat yang pembelajarannya dirancang 

dengan metode berbasis masalah dan perangkat pembelajarannya memenuhi indikator-indikator 

dengan pendekatan Kontekstual. 

 

Metode ini menuntut para peserta didik untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi 

maupun dalam ketrampilan proses kelompok (group process skills). Peneliti menggunakan metode 

investigasi kelompok membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 5 hingga 6 

peserta didik dengan karakteristik yang heterogen. Pembagian kelompok dapat juga didasarkan atas 

kesenangan berteman atau kesamaan minat terhadap suatu topik tertentu. Para peserta didik memilih 

topik yang ingin dipelajari, mengikuti investigasi mendalam terhadap berbagai subtopik yang telah 

dipilih, kemudian menyiapkan dan menyajikan suatu laporan di depan kelas secara keseluruhan. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Kata matematika berasal dari bahasa yunani kun (mathema) yang berarti pengkajian, pembelajaran, 

ilmu, yang ruang lingkunya menyempit, dan arti teknisnya menjadi “Pengkajian Matematika” bahkan 

demikian juga pada zaman kuno. Kata sifatnya adalah (mathematikos), berkaitan dengan pengkajian 

atau tekun belajar. 
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Menurut Bruner (dalam Nyimas Aisyah, 2007:1.5) menyatakan belajar matematika adalah belajar 

mengenai konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat didalam konsep yang 

dipelajari, serta mencari hubungan antar konsep-konsep dan struktur matematika itu. Dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan matematika merupakan ilmu yang universal yang mendasari 

perkembangan teknlogi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan 

daya pikir manusia.  

 

Menurut Suherman, dkk (2003:8) bahwa karakteristik pengajaran matematika adalah sebagai berikut: 

(a) Diajarkan secara bertahap dimulai dari yang konkrit ke abstrak, dari hal yang paling dekat sampai 

ke yang jauh, dari hal yang sederhana ke hal yang sulit, (b) Mengikuti model spiral, yaitu dalam 

memperkenalkan konsep baru selalu mengaitkannya pada konsep yang telah dipelajari karena konsep 

baru merupakan perluasan dan pendalaman konsep sebelumnya, (c) Matematika berpola pikir 

deduktif yaitu memahami suatu konsep melalui pemahaman definisi umum, kemudian contoh. Tetapi 

pengajaran matematika disekolah dasar digunakan pola pendekatan deduktif, yaitu mengenal konsep 

melalui contoh karena secara psikologi siswa sekolah dasar diwarnai tahap berfikir konkrit, (d) 

Pengajaran matematika menganut kebenaran konsestansi, yaitu kebenaran yang konsentrasi atau tetap, 

tidak ada pertentangan antara konsep yang satu dengan yang lain. Satu pernyataan yang dianggap 

benar bila didasarkan atas pernyataan sebelumnya yang sudah dianggap benar. 

 

Adapun tujuan pembelajaran matematika di Sekolah Menengah Pertama (SMP) sejalan dengan 

fungsinya pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yaitu sebagai berikut: (a) Memahami 

konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau 

algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah, (b) Menggunakan 

penalaran pada pola dan sifat, melakukkan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, 

menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika, (c) Memecahakan massalah 

yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model 

dan menafsirkan solusi yang diperoleh, (d) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 

diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, (e) Memiliki sikap menghargai 

kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 

memepelajari matematika, seperti sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

 

Dalam Heruman, (2007:2) adapun konsep konsep dalam kurikulum matematika SMP dapat dibagi 

menjadi tiga kelompok besar, yaitu: (a) Penanaman Konsep Dasar (penanaman konsep), yaitu 

pembelajaran suatu konsep baru matematika, ketika siswa belum pernah mempelajari konsep tersebut. 

Kita dapat mengetahui konsep ini dari isi kurikulum, yang dicirikan dengan kata “mengenal”. 

Pembelajaran penanaman konsep dasar merupakan jembatan yang harus dapat menghubungkan 

kemampuan kognitif siswa yang konkrit dengan konsep baru matematika yang abstrak, (b) 

Pemahaman Konsep, pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep, yaitu bertujuan agar siswa lebih 

memahami suatu konsep matematika. Pemahaman konsep terdiri atas dua pengertian. Pertama, 

merupakan kelanjutan dari pembelajaran penanaman konsep dalam satu pertemuan. Kedua, 

pembelajaran pemahaman konsep dilakukan pada pertemuan yang berbeda, tetapi masih merupakan 

lanjutan dari penanaman konsep, (c) Pembinaan Keterampilan, yaitu pembelajaran lanjutan dari 

penanaman konsep dan pemahaman konsep. Pembelajaran pembinaan keterampilan bertujuan agar 

siswa lebih terampil dalam menggunakan berbagai konsep matematika. 

 

Komponen-komponen utama proses pendidikan adalah belajar, berfikir, mengingat, dan pengetahuan. 

Empat istilah ini tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan. Sebelum mengetahui dan menjelaskan 

pengertian dari hasil belajar, terlebih dahulu peneliti menjelaskan apa yang dimaksud dengan belajar. 
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Belajar adalah proses yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan 

lingkungannnya. 

 

Sedangkan dalam pengertian psikologi, belajar merupakan suatu proses yang bersifat internal. 

Perubahan yang menjadi fokus pengertian belajar tidak dapat terlihat secara kasat mata, dalam arti 

konkrit ia terjadi dalam diri seseorang yang sedang mengalami proses belajar. Proses perubahan 

tersebut berada di wilayah sikap, kecerdasan motorik dan sensorik, dan keadaan psikis. 

 

Selama terjadi aktivitas belajar, guru perlu membantu siswa dalam memperoleh informasi, ide, 

keterampilan, cara berfikir untuk mencapai tujuan yang diharpakan diantaranya peningkatan hasil 

belajar. Poewadarminto (2002:768) yang dimaksud dengan prestasi hasil belajar adalah hasil yang 

telah dicapai, dilakukan, dikerjakan oleh seseorang. Menurut S. Nasution (1995:52), hasil belajar 

adalah suatu perubahan yang terjadi pada individu yang sedang belajar perilaku untuk membentuk 

kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, penguasaan dan penghargaan dalam individu yang belajar. 

 

Sedangkan menurut Hadari Nawawi (1985:52) hasil belajar adalah tingkat keberhasilan murid dalam 

mempelajari materi pelajaran disekolah yang menyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil 

tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu. Jadi, dapat disimpulkan adalah prestasi hasil belajar 

adalah hasil yang dicapai seseorang dari suatu kegiatan pembelajaran. 

 

Beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar pada mata pelajaran matematika, menurut Mahmud 

(2010:94) yaitu sebagai berikut: (1) Faktor individul; (a) Asfek fisiologis: kondisi umum jasmani yang 

harus sehat, keadaan organ-organ khusus seperti: panca indera yang harus juga sehat, kelenjar syaraf, 

dan lain sebagainya, (b) Asfek psikologis: tingkat kecerdasan, sikap, bakat, minat, dan motivasi siswa, 

(2) Faktor Eksternal; (a) Lingkungan Sosial: guru, staf administrasi, teman-teman sekelas, orang tua, 

kerabat, dan masyarakat sekitar temapat tinggal siswa, (b) Lingkungan Non Sosial: gedung sekolah 

dan letaknya, tempat tinggal seseorang, alat-alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu belajar yang 

dipergunakan pelajar, (3) Faktor Struktural; yang termasuk dalam faktor struktural yang 

mempengaruhi belajar siswa adalah pendekatan belajar, karena pendekatan belajar berpengaruh 

terhadap tingkat keberhasilan proses pembelajaran seseorang. Selain pendekatan gaya belajar juga 

termasuk kedalam faktor struktural. 

 

Istilah hasil belajar mempunyai hubungan yang erat kaitannya dengan prestasi belajar. Sesungguhnya 

sangat sulit untuk membedakan pengertian prestasi belajar dengan hasil belajar. Ada yang 

berpendapat bahwa pengertian hasil belajar dianggap sama dengan pengertian prestasi belajar. Akan 

tetapi lebih dahulu sebaiknya kita simak pendapat yang mengatakan bahwa hasil belajar berbeda 

secara prinsipil dengan prestasi belajar. Hasil belajar menunjukkan kualitas jangka waktu yang lebih 

panjang, misalnya satu semester. Sedangkan prestasi belajar menunjukkan kualitas yang lebih pendek, 

misalnya satu pokok bahasan, satu kali ulangan harian dan sebagainya. 

  

Menurut Susdiyanto., dkk. (dalam Sumantri, 2015), pembelajaran kontekstual adalah proses 

pembelajaran yang bertolak pada pengaktifan pengetahuan yang mereka miliki sebelumnya dimana 

apa yang akan mereka pelajari saling berkaitan. Sedangkan Nurhadi (dalam Rusman, 2014:190) 

mengemukakan bahwa pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang digunakan oleh 

guru sehingga siswa mampu membuat keterkaitan antara pengetahuan mereka yang bisa 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-
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hari siswa, model pembelajaran kontekstual juga diharapkan siswa mendapatkan pembelajaran yang 

bermakna (Johnson, 2008:32).  

 

Model Pembelajaran Berbasis Masalah memungkinkan siswa untuk mampu berfikir kritis dalam 

mengaitkan antara sesuatu yang berbeda yang telah ada berdasarkan lingkungan sekitar sehingga 

dengan begitu akan memunculkan ide/pandangan baru (Karim, 2015:107). Dengan demikian, apa 

yang mereka pelajari sangatlah bermanfaat karena mereka temukan secara langsung dalam kehidupan 

sehari-hari.  

 

Adapun beberapa komponen model pembelajaran berbasis masalah seperti yang dijabarkan oleh 

(Aqib, 2013:7) yaitu: 1)kontruktivisme (membangun pemahaman sendiri berdasarkan pengalaman 

yang dimiliki), 2)inquiry (memiliki keterampilan berfikir kritis lewat pengamatan sekitar), 

3)questioning (membimbing dan menilai kemampuan berfikir siswa), 4)learning community (belajar 

secara berkelompok, tukar pengalaman), 5)modeling (memberikan contoh terhadap apa yang 

dikerjakan), 6)reflection (mencatat apa yang dipelajari), 7)authentic assessment (mengukur 

pengetahuan dan keterampilan siswa dengan memberikan tugas-tugas).  

 

Disamping itu, model pembelajaran berbasis masalah juga memiliki beberapa kelebihan seperti yang 

dikemukakan oleh (Sumantri, 2016:106) antara lain:  memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

terus maju sesuai dengan potensi mereka, pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan, 

siswa dapat berfikir kritis dalam mengumpulkan data, memahami isu, dan memecahkan masalah.  

Adapun kelebihan lain dari model pembelajaran berbasis masalah seperti yang dijabarkan oleh 

Sutardi, D. dan Sudirjo, (2007) meliputi: proses pembelajaran yang dilakukan terpusat pada siswa, 

membuat siswa menjadi lebih aktif, guru dapat memantau dan mengarahkan siswa dengan baik 

sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

 

Hipotesis Tindakan 

Untuk memperoleh gambaran tentang keberhasilan penelitian perlu disusun sebuah hipotesis tindakan. 

Dengan memperhatikan berbagai teori yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan 

hipotesis tindakan berbunyi : Hasil belajar Matematika materi statistika pada siswa kelas IX E 

Semester I SMP Negeri 1 Yosowilangun semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 dapat 

ditingkatkan melalui penerapan Metode Pembelajaran model Kontekstual Berbasis Masalah.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah 

yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek pada saat 

berlangsungnya penelitian berdasarkan sebagaimana adanya. Bentuk penelitian adalah penelitian 

tindakan kelas, menurut Suhardjono dalam Muhammad Asrori (2009:5) mengatakan bahwa penelitian 

yang dilakukan di kelas dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan mutu praktik pembelajaran. 

Penelitian ini juga bersifat kolaboratif dalam pengertian usulan harus secara jelas menggambarkan 

peranan dan intensitas masing-masing anggota pada setiap penelitian yang dilakukan. Penelitian ini 

dilakukan melalui 3 siklus, adapun masing-masing siklus terdiri dari 1 kali pertemuan, yang dimulai 

dari tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas IX E Semester I SMP Negeri 1 Yosowilangun yang berjumlah 36 orang terdiri dari 

15 orang siswa laki-laki dan 21 orang siswa perempuan.  

 

Dengan disajikannya konsep abstrak matematika dalam bentuk konkret maka siswa pada tingkat-

tingkat yang lebih rendah tidak akan mengalami masalah. Anak akan menyadari adanya hubungan 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7   │   No. 11  │    NOVEMBER 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         117 

  

antara pengajaran dengan benda-benda yang ada disekitarnya, atau antara ilmu dengan alam sekitar 

dan masyarakat. 

 

Data yang diambil selama kegiatan pembelajaran dalam penelitian ini meliputi data kognitif, afektif 

dan psikomotor, (a) Data hasil belajar ranah kognitif yaitu dari data prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Matematika. Data prestasi belajar siswa diambil dengan menggunakan tes tulis diakhir 

kegiatan pembelajaran. Tes diberikan dengan bentuk soal dengan jumlah 10 soal, (b) Data hasil 

belajar ranah afektif, yaitu dari motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran Matematika. Data 

afektif diambil melalui observasi dengan menggunakan check list yang diisi oleh observer selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung, (c) Data hasil belajar ranah psikomotorik yaitu data yang berupa 

kemampuan melaksanakan proses pembelajaran yang meliputi memberikan contoh, membandingkan, 

menjelaskan maupun mempraktikkan materi pembelajaran. 

 

Data hasil penelitian yang terkumpul berasal dari data observasi, diskusi dan evaluasi. Teknik analisis 

yang digunakan dalam penelitian mengikuti langkah Moelong (2000:305) dengan tiga tahap analisis 

yaitu tahap kategorisasi, validasi dan interpretasi data. Kategorisasi data dilakukan dengan memilih-

milih data yang terkumpul berdasarkan kategori tertentu yang ditetapkan. Kategori yang dimaksud 

meliputi konsepsi awal siswa, jenis pertanyaan siswa, eksplorasi siswa, aktifitas siswa dan penilaian 

akhir siswa. 

 

Analisis data yang dilakukan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992:16) 

dimana kegiatan analisis terdiri atas 3 alur kegiatan secara bersamaan yaitu: reduksi data, sajian data, 

dan penyimpulan atau varifikasi.Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa akan dihitung 

dengan persentase perolehan nilai berkelompok. 

 

Validasi merupakan data yang kedua dalam kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengelola 

data yang betul-betul objektif, valid dan diakui kebenarannya. Validasi data dilakukan dengan 

observasi kelas untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi. Melakukan diskusi dengan pengamat 

tentang hasil-hasil catatan yang ada di kelas, kemudian diakhiri dengan penilaian baik penilaian 

proses maupun penilaian akhir kegiatan. Dari penilaian akhir kegiatan data yang diperoleh disusun 

secara sistematis, dibedakan antara penilaian sebelum pelaksanaan penelitian tindakan kelas dengan 

sesudah dilaksanakan penelitian tindakan kelas, agar dapat digunakan untuk menarik satu kesimpulan. 

Sehingga kesimpulan yang diperoleh benar-benar valid, sahih dan objektif. 

 

Interpretasi data merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas 

terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara 

meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh 

dari lapangan. 

 

HASIL PENELITIAN 

Temuan masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar Matematika pada materi 

statistika. Hasil pemgamatan awal diketahui bahwa hasil belajar siswa kelas IX E Semester I SMP 

Negeri 1 Yosowilangun semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 masih dibawah standar kompetensi 

yang ditetapkan sebesar 70 secara individu dan ketuntasan secara klasikal sebesar 85%. 
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Tabel Nilai Kondisi Awal / Pra Siklus 

No Rentang Nilai Ketercapaian Presentase 

1 50-59 20 54 

2 60-69 8 30 

3 70-79 3 8 

4 80-89 2 6 

5 90-100 3 8 

 Jumlah 36 100 

 

Berdasarkan dokumen penilaian peneliti di kelas IX E diketahui bahwa tingkat ketuntasan materi 

Statistika baru mencapai 44%. Dengan kata lain dari 36 siswa yang dinyatakan tuntas sebanyak 8 atau 

24% siswa, sedangkan 28 atau 76% siswa dinyatakan belum tuntas. Oleh karena itu maka penelitian 

tindakan kelas yang berupa Metode Pembelajaran model Kontekstual Berbasis Masalah siklus I ini 

dilakukan dengan tujuan terjadi peningkatan hasil belajar siswa.   

 

Siklus I 

Setelah dilakukan tindakan sebagaimana siklus I yang dalam pelaksanaannya memerlukan 2 jam 

pelajaran hasil penilai afektif sebagaimana tabel dibawah ini. 

Tabel Data Hasil Penilaian Afektif Siklus I 

No Aspek yang diamati Jumlah 

siswa 

% 

1 Kerjasama antar teman 36 50 

2 Aktif dalam 

menyelesaikan tugas 

36 45 

3 Ketepatan menyelesaikan 

tugas 

36 56 

 Jumlah  36 151 

 Rata-rata  62 

 

Berdasarkan penilaian afektif siswa sebagaimana ada pada tabel di atas, tampak bahwa dari 36 siswa 

yang dinyatakan mampu melakukan kerja sama antar teman sebesar 50%, aktif dalam menyelesaikan 

tugas sebesar 45%, sedangkan yang tepat menyelesaikan tugas sebesar 36%. Sedangkan jika dirata-

rata nilai afektif siswa pada siklus I sebesar 62%, sehingga jika dikaitkan dengan target penelitian 

maka hasil tersebut belum sesuai dengan target sebesar 75%. Dengan demikian dapat dipastikan 

bahwa dengan penerapan Metode Pembelajaran model Kontekstual Berbasis Masalah siklus I aspek 

afektif siswa belum bisa optimal dan perlu dilanjutkan pada siklus II.  

 

Pada pertemuan kedua guru memberikan tes atau uji kompetensi secara klasikal. Hasil tes pada materi 

statistika dengan kriteria uraian singkat. Adapun nilai kognitif dipaparkan sebagai berikut: 

Tabel Nilai Kognitif Siklus I 

No Rentang Nilai Ketercapaian Presentase 

1 50-59 12 42 

2 60-69 10 32 

3 70-79 5 12 

4 80-89 6 12 

5 90-100 3 8 

 Jumlah 36 100 
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Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa setelah penerapan siklus I dari 36 siswa yang 

dinyatakan tuntas dalam pembelajaran statistika ini adalah 14 siswa atau 48%, sedangkan 22 atau 52% 

siswa masih dinyatakan belum tuntas. Oleh karena itu dengan hasil ini penelitian tindakan kelas ini 

perlu dilanjutkan lagi pada siklus kedua. 

 

Siklus II 

Berdasarkan penilaian afektif siswa sebagaimana ada pada tabel 4.4 tampak bahwa dari 36 siswa yang 

dinyatakan mampu melakukan kerjasama antar teman sebesar 66%, aktif dalam menyelesaikan tugas 

sebesar 63%, sedangkan yang tepat menyelesaikan tugas sebesar 70%. Sedangkan jika dirata-rata nilai 

afektif siswa pada siklus II sebesar 72%, sehingga jika dikaitkan dengan target penelitian maka hasil 

tersebut telah sesuai dengan target sebesar 80%. 

 

Hasil penilaian afektif siswa siklus II dapat diidentifikasikan sebagaimana tabel di bawah ini: 

Tabel Data Hasil Penilaian Afektif Siklus II 

No Aspek yang diamati Jumlah 

siswa 

% 

1 Kerjasama antar teman 36 66 

2 Aktif dalam 

menyelesaikan tugas 

36 63 

3 Ketepatan menyelesaikan 

tugas 

36 70 

 Jumlah  36 199 

 Rata-rata  72 

 

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa dengan penerapan Metode Pembelajaran model 

Kontekstual Berbasis Masalah siklus II aspek afektif siswa cukup optimal dan perlu dilanjutkan pada 

siklus III. 

 

Pada pertemuan kedua guru memberikan tes atau uji kompetensi secara klasikal. Hasil tes pada materi 

statistika dengan kriteria uraian singkat. Adapun hasil penilaian kognitif setelah siklus II dapat 

disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel  Nilai Kognitif Siklus II 

No Rentang Nilai Ketercapaian Presentase 

1 50-59 5 10 

2 60-69 2 2 

3 70-79 15 58 

4 80-89 10 32 

5 90-100 4 4 

 Jumlah  100 

 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa hasil penerapan siklus II diketahui bahwa dari 

36 siswa terdapat 29 siswa atau 85% siswa yang telah memperoleh nilai ≥ 70 dan dinyatakan tuntas 

dalam pembelajaran sedangkan yang belum tuntas sebesar 15%. Mengingat hasil penelitian belum 

mencapai target penelitian sebesar 75% maka penelitian ini dilanjutkan di siklus III. 
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Siklus III 

Berdasarkan penilaian afektif siswa sebagaimana ada pada tabel 4.6 tampak bahwa dari 36 siswa yang 

dinyatakan mampu melakukan kerjasama antar teman sebesar 75%, aktif dalam menyelesaikan tugas 

sebesar 83%, sedangkan yang tepat menyelesaikan tugas sebesar 86%. Sedangkan jika dirata-rata nilai 

afektif siswa pada siklus III sebesar 82%, sehingga jika dikaitkan dengan target penelitian maka hasil 

tersebut telah sesuai dengan target sebesar 80%. 

 

Hasil penilaian afektif siswa siklus III dapat diidentifikasikan sebagaimana tabel di bawah ini: 

Tabel Data Hasil Penilaian Afektif Siklus III 

No Aspek yang diamati Jumlah 

siswa 

% 

1 Kerjasama antar teman 36 75 

2 Aktif dalam 

menyelesaikan tugas 

36 83 

3 Ketepatan menyelesaikan 

tugas 

36 86 

 Jumlah  36 244 

 Rata-rata  92 

 

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa dengan penerapan Metode Pembelajaran model 

Kontekstual Berbasis Masalah siklus III aspek afektif siswa sudah bisa optimal dan tidak perlu 

dilanjutkan pada siklus berikutnya.  

Pada pertemuan ketiga guru memberikan tes atau uji kompetensi secara klasikal. Hasil tes pada materi 

statistika dengan kriteria uraian singkat. Adapun hasil penilaian kognitif setelah siklus III dapat 

disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel Nilai Kognitif Siklus III 

No Rentang Nilai Ketercapaian Presentase 

1 50-59 0 0 

2 60-69 0 0 

3 70-79 19 58 

4 80-89 10 32 

5 90-100 7 16 

 Jumlah 36 100 

 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa hasil penerapan siklus III diketahui bahwa dari 

36 siswa terdapat 36 siswa atau 100% siswa yang telah memperoleh nilai ≥ 70 dan dinyatakan tuntas 

dalam pembelajaran sedangkan yang belum tuntas sebesar 0%. Mengingat hasil penelitian sudah 

mencapai target penelitian sebesar 75%, maka penelitian dianggap selesai dan tidak perlu dilanjutkan 

pada siklus berikutnya. 

 

Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian baik dilihat dari proses maupun hasil diketahui bahwa penerapan Metode 

Pembelajaran model Kontekstual Berbasis Masalah mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Artinya, baik dari segi proses maupun hasil diskusi berbasis masalah tampaknya mampu 

meningkatkan aktifitas dan hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar setidaknya disebabkan oleh 

adanya peningkatan aktifitas belajar siswa. Siswa tampak semangat dalam pembelajaran, mampu 

bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dan mampu berfikir kritis terhadap temuan yang ada. 
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Peningkatan hasil belajar siswa tersebut dipaparkan dalam tabel  di bawah ini: 

 

Tabel Peningkatan Hasil Belajar Kelas IX E 

No

. 

Interval Hasil Belajar Siswa Kelas IX E 

Pra 

tindak

an 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

1 50-59 20 12 5 0 

2 60-69 8 10 2 0 

3 70-79 3 5 15 19 

4 80-89 2 6 10 10 

5 90-100 3 3 4 7 

 Jumlah 36 36 36 36 

 

Peningkatan hasil belajar siswa ditentukan oleh banyak faktor diantaranya (1) pembelajaran sudah 

berpusat pada siswa, (2) secara empiris siswa mengalami sendiri dalam menyelesaikan suatu masalah, 

(3) metode yang digunakan memungkinkan untuk bekerja sama dan bermain, (4) peran guru dalam 

pembelajaran lebih diterima siswa dari pembelajaran yang selama ini berpusat pada guru.  

 

Metode Pembelajaran model Kontekstual Berbasis Masalah merupakan sebuah model pembelajaran 

yang menitikberatkan pada penguasaan konsep dan juga perubahan perilaku dengan melakukan 

pendekatan secara deduktif. Di sini peran dari guru memang sangat penting sebagai penyampai 

informasi, sehingga sudah seyogyanya seorang guru memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada seperti 

tape recorder, film, peragaan, gambar dan sebagainya. Adapun informasi yang disampaikan bisa 

berupa pengetahuan yang sifatnya prosedural maupun pengetahuan deklaratif. 

 

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dipastikan bahwa hasil belajar Matematika materi statistika 

pada siswa kelas IX E semester I SMP Negeri 1 Yosowilangun tahun pelajaran 2017-2018 dapat 

ditingkatkan melalui penerapan Metode Pembelajaran model Kontekstual Berbasis Masalah. 

 

SIMPULAN DAN SARAN      

Berdasarkan hasil-hasil penelitian dan sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian maka 

dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan Metode Pembelajaran model Kontekstual Berbasis 

Masalah pada pembelajaran Matematika siswa kelas IX E Semester I SMP Negeri 1 Yosowilangun 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Peningkatan tersebut diindikasikan ketuntasan mengalami 

kenaikan yakni jika pratindakan ketuntasan sebesar 44%, maka pada siklus I dari 36 siswa yang 

dinyatakan tuntas sebesar 56%, pada siklus II yang dinyatakan tuntas sebesar 72% dan pada siklus III 

yang dinyatakan tuntas adalah sebesar 100%. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa Metode 

Pembelajaran model Kontekstual Berbasis Masalah efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas IX E pada mata pelajaran Matematika.    

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dikemukakan beberapa saran yaitu:  Bagi 

Siswa, dengan adanya model pembelajaran ini lebih mendorong siswa agar menjadi pembelajar yang 

lebih aktif,  Bagi Guru, agar lebih inovatif dalam memilih model pembelajaran,  Bagi Kepala Sekolah, 

mampu untuk memanfaatkan hasil penelitian sebagai acuan dalam mengembangkan variasi dalam 

proses pembelajaran, Bagi Peneliti Lain, dapat dijadikan sebagai penelitian lebih lanjut oleh peneliti 

lain dalam bidang ilm u Matematika atau bidang ilmu lainnya. 
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Acuan Penulisan 

___________________________________________________________ 

1. Naskah belum pernah dimuat/diterbitkan di jurnal lain. 

2. Naskah diformat dalam bentuk spasi 2 (Double) kertas A4 (20 mm X 297 mm) dengan 

betas tepi (margin) 2 cm untuk setiap tepi. Naskah ditulis dengan rata kiri-

kanan (justified). Naskah diketik menggunakan jenis huruf Times New Roman 

(font size: 12), berjumlah 10 sampai dengan 15 halaman. 

3. 1 Judul, abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia dengan maksimal 150 kata yang secara singkat memberikan gambaran 

aspek penting dan simpulan /hasil pokok dari naskah tersebut. Kata kunci 

minimal 5 kata dan maksimum 9 kata. 

4. Naskah dikirim ke alamat redaksi dalam ketikan disertai soft copynya dalam 

CD/DVD atau dikirim melalui email (rumahguruuu@yahoo.co.id atau 

rumahguruuuu@Icloud.com). Pada halaman pertama, harap dicantumkan nama 

penulis, lembaga dan alamat lembaga penulis, dan alamat email penulis. 

5. Naskah yang diterima akan melalui proses peninjauan (review) oleh Tim Reviewer 

Ahli sebidang dan naskah juga akan melalui proses revisi bila diperlukan. 

Redaksi berwenang mengambil keputusan menerima, menolak maupun menyarankan 

pada penulis untuk memperbaiki naskah. 

6. Naskah yang dapat dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang kebijakan, 

penelitian, pemikiran, kajian, analisis dan atau reviu teori/ konsep/ 

metodologi, dan informasi lain yang secara substansi berkaitan dengan 

Pendidikan dalam berbagai jenjang dan jenis Pendidikan. 

7. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, dan 

isi. isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentase jumlah 

halaman sebagai berikut. 

a) Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan 

penelitian (10%). 

b) Kajian literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu 

yang relevan (15%). 

c) Metode yang berisi rancangan/ model, sampel dan data, tempat dan waktu, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%), 

d) Hasil dan pembahasan (50%). 

e) Kesimpulan dan saran (15%). 

f) Pustaka acuan  

(sistematika/struktur ini hanya sebagai pedoman umum. Penulis dapat 

mengembangkannya sendiri asalkan sepadan dengan pedoman ini). 

8. Tabel dan Gambar diberi nomor urut sesuai urutan pemunculannya. Tabel dan 

Gambar harus jelas terbaca dan dapat dicetak dengan baik. Untuk Tabel maupun 

Gambar gratis dari Microsoft Excel, mohon menyertakan file tersebut dalam Excel 

untuk mempermudah proses editing. Mohon diperhatikan, bahwa naskah akan dicetak 

dalam format warna hitam putih (grayscale) sehingga untuk gambar grafik mohon 

diberikan gambar yang asli atau dalam format jpeg (high resolution) sehingga 

dapat dicetak dengan jelas. 
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9.  Sekitar 80% atau lebih Pustaka yang diacu hendaknya bersumber dari hasil-hasil 

penelitian, gagasan, teori/konsep yang telah diterbitkan di jurnal (komposisi 

sumber acuan dari hasil penelitian lebih banyak daripada sumber yang diacu dari 

buku teks). Hasil penelitian paling lama 10 tahun terakhir, kecuali Pustaka 

Acuan yang klasik (tua) yang memang dimanfaatkan sebagai bahan kajian 

historic. 

10. Penulisan pustaka acuan merujuk pada sistem Harvard. Sistem Harvard menggunakan 

name penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama 

penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun 

yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf a, b, atau c dan seterusnya 

tepat di belakang tahun publikasi (balk penulisan dalam pustaka acuan maupun 

sitasi dalam naskah tulisan). 
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11. Penulisan Pustaka acuan yang bersumber dari Internet, agar ditulis secara 

beurutan sebagai berikut; penulis, judul, alamat web, dan tanggal unduh 

(download). 

12. Tulisan sepenuhnya tanggung jawab penulis. 
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