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USING PICTURE AND PICTURE LEARNING MODEL TO IMPROVE 

STUDENT'S READING ABILITY IN CLASS II SD NEGERI UPAI 

 

PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN PICTURE AND PICTURE 

UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA SISWA DI 

KELAS II SD NEGERI UPAI 
 

Erna Makalunsenge,S.Pd. 

SD Negeri Upai Provinsi Sulawesi Utara 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to use the Picture and Picture learning model to  improve the reading skills of  

Class II students at SD Negeri Upai. The design used in this research is an action research design. This is 

related to the characteristics of the research, namely: (1) interventions carried out by researchers in learning to 

read early in the classroom; (2) collaboration between researchers and practitioners in early reading learning 

in the classroom; and (3) continuous reflection by researchers and practitioners. The research subjects were 

class II SD Negeri Upai with 24 students. This class needs attention to solve their problems in learning 

difficulties, especially Indonesian subjects. This Classroom Action Research was conducted in March 2016 

according to the Lesson Schedule. The results of the research and discussion concluded that: The Picture and 

Picture learning model  which was applied in learning Indonesian in the initial reading  material in  Class II  

SD Negeri Upai can improve students' ability to read the beginning, foster student activity in learning, train 

students to use words, or sentences that according to Indonesian rules. In addition, the authors conclude that 

this learning model is able to improve student learning outcomes. 

Key Word: Reading Ability, Picture and Picture 

 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini menggunakan model pembelajaran Picture and Picture untuk meningkatkan 

kemampuan membaca siswa Kelas II SD Negeri Upai. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rancangan penelitian tindakan. Hal ini berkaitan dengan karakteristik penelitian, yakni adanya: (1) intervensi 

yang dilakukan peneliti dalam pembelajaran membaca permulaan di kelas; (2) kolaborasi antara peneliti dan 

praktisi dalam pembelajaran membaca permulaan di kelas; dan (3) refleksi yang dilakukan peneliti dan praktisi 

secara berkelanjutan. Subjek penelitian adalah kelas II SD Negeri Upai dengan jumlah siswa 24 orang. Kelas ini 

perlu mendapat perhatian guna pemecahan masalah mereka dalam kesulitan belajar khususnya mata pelajaran 

Bahasa Indonesia. Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan pada bulan Maret 2016 sesuai Jadwal Pelajaran. 

Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa: Model pembelajaran Picture and Picture yang 

diterapkan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi membaca permulaan di Kelas II SD Negeri Upai 

dapat meningkatkan kemampuan siswa membaca permulaan, menumbuhkan aktivitas peserta didik dalam 

pembelajaran, melatih siswa menggunakan kata, atau kalimat yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia. Di 

samping itu pula, penulis menyimpulkan bahwa model pembelajaran ini mampu meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. 

Kata Kunci: Kemampuan Membaca, Picture and Picture 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 mengatakan bahwa: masyarakat 

adalah kelompok warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan 

dalam pendidikan. (Bab I, Pasal 1 bagian 27) dan dinyatakan pula bahwa pendidikan diselenggarakan 
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dengan sumber daya semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan 

pengendalian mutu layanan pendidikan. (Bab II pasal 4 bagian 6). Singkatnya, masyarakat 

berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dan penyelenggaraan pendidikan (Bab IV pasal 9) 

dan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antar pemerintah, pemerintah 

daerah dan masyarakat (Bab XII, pasal 46). 

 

Sekolah Dasar (SD) merupakan lembaga pendidikan yang memungkinkan terjadinya proses 

sosialisasi. Sosialisasi adalah proses timbal balik antara individu dengan lingkungan masyarakat 

(Dworetsky, 1990:339). Proses sosialisasi yang terjadi di SD adalah proses timbal balik antara siswa 

dengan guru, siswa dengan siswa, siswa dengan orang tua, dan siswa dengan anggota masyarakat. 

Proses pembelajaran sebagai bentuk sosialisasi perlu dikembangkan di SD agar siswa dapat bekerja 

sama dan berbagi pengalaman dengan teman sebaya. 

 

Pada kenyataannya para siswa SD khususnya di Upai belum mempunyai motivasi berprestasi maupun 

cara belajar yang optimal. Kenyataan ini lebih didominasi oleh beberapa sekolah yang cukup 

diunggulkan. Adanya sistim pengajaran yang walaupun sudah sejajar tetapi dengan implementasi 

yang berbeda, membuat aktivitas belajar anak-anak cenderung menurun atau sesuai standar minimal 

yang diharapkan. Para siswa masih harus menyediakan waktu tambahan dalam mempersiapkan ujian, 

misalnya bila menghadapi ujian nasional. Permasalahannya sekarang bisa diformulasikan dalam 

sebuah pertanyaan: “Masih efektifkah proses pembelajaran yang ada di Kelas? 

 

Pembelajaran yang dilaksanakan di SD pada saat ini umumnya menggunakan sistem klasikal 

termasuk pembelajaran membaca. Dengan sistem klasikal kecepatan pembelajaran dilaksanakan 

berdasarkan perkiraan kecepatan rata-rata siswa. Ada siswa yang merasa bahwa pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru terlalu cepat, yaitu siswa yang lambat dalam belajar; sebaiknya, ada pula siswa 

lain (siswa yang cepat dalam menerima pelajaran) yang merasa bahwa pembelajaran yang dilakukan 

guru terlalu lambat. Siswa yang lambat dalam belajar akan merasa bingung, sedangkan siswa yang 

cepat dalam belajar akan merasa bosan. Kedua kelompok siswa tersebut, yaitu siswa yang cepat dan 

lambat dalam belajar perlu mendapat perhatian. Siswa yang cepat dalam belajar memerlukan kegiatan 

yang lebih dari kegiatan siswa secara umum, sebaliknya siswa yang lambat dalam belajar memerlukan 

bantuan untuk menuntaskan hasil belajar. 

 

Demikian juga dengan pembelajaran membaca, ada siswa yang cepat dalam memahami bacaan dan 

ada pula yang lambat dalam memahami bacaan. Siswa yang cepat memahami bacaan begitu mudah 

membaca dan menemukan informasi yang terdapat dalam bacaan. Sedangkan siswa yang lambat 

menggunakan waktu yang lama untuk dapat menemukan informasi yang ada dalam bacaan. Siswa 

yang lambat memahami bacaan memerlukan bantuan orang lain agar dapat memahami bacaan 

bersama-sama dengan teman sekelasnya.  

 

Pembelajaran Picture and Picture merupakan alternatif yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. 

Oleh karena itu siswa yang pandai diberi kesempatan untuk menghabiskan waktunya dengan cara 

membantu siswa yang kurang pandai. Sebaliknya, siswa kurang pandai bertambah pemahamannya 

karena mendapat bimbingan dari temannya yang lebih pandai. 

 

Pada tahap prabaca, guru tidak membangkitkan skemata siswa. Guru meminta siswa membuka buku 

pada halaman dan membacanya. Guru tidak mengaitkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki 

oleh siswa dengan bahan bacaan yang akan dibaca oleh siswa. Tujuan pembelajaran tidak 
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disampaikan oleh guru, sehingga siswa membaca tanpa mengetahui apa yang harus dipelajari dan 

tidak memiliki kesiapan mental untuk melakukan kegiatan membaca. 

 

Pada saat baca, guru meminta siswa membaca dalam hati secara individual. Aktivitas siswa selama 

membaca kurang diperhatikan. Siswa tidak diperkenankan berbicara, bertanya, atau meminta 

informasi dengan temannya. Guru tidak pernah meminta siswa memahami bacaan sesama teman 

sekelas, apalagi memanfaatkan siswa yang lebih pintar untuk membantu teman yang kurang 

memahami bacaan. Jika merasa cukup waktu yang disediakan untuk membaca, guru menyatakan 

bahwa waktu membaca sudah cukup. 

 

Pada tahap pascabaca, guru memberikan sejumlah pertanyaan. Guru meminta siswa untuk menjawab 

pertanyaan secara lisan dan ada kalanya tertulis. Guru tidak pernah meminta siswa untuk menanggapi 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Siswa hanya melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh 

guru. Setelah selesai memberikan pertanyaan, guru mengakhiri pelajaran. 

 

Berdasarkan kondisi pembelajaran membaca dengan sistem klasikal dan tidak memperhatikan 

perbedaan kemampuan siswa membaca mengakibatkan pembelajaran membaca di SD Negeri Upai 

kurang efektif. Kenyataan ini mendorong Peneliti dan Praktisi sepakat untuk mengefektifkan 

pembelajaran membaca pemahaman khususnya membaca permulaan dengan Model Pembelajaran 

Picture and Picture melalui penelitian tindakan kelas.  

 

Model Pembelajaran Picture and Picture dapat mengubah kebiasaan praktisi memberikan ceramah 

dan lebih mendominasi kelas menjadi kebiasaan siswa yang lebih banyak berbicara dan melakukan 

kegiatan di kelas secara berkelompok. Model Pembelajaran Picture and Picture diharapkan dapat 

diterapkan oleh praktisi di kelas sebagai salah satu inovasi pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam membaca permulaan. 

 

Penelitian tindakan ini dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dengan praktisi Kelas II SD 

terteliti. Peneliti dan praktisi bekerja sama dalam merancang dan melaksanakan tindakan di kelas, 

serta saling mengisi dan memberikan masukan sesuai dengan pengalaman masing-masing. 

Pembelajaran membaca pemahaman yang dilaksanakan di SD Negeri Upai belum efektif. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain perkembangan kemampuan membaca kurang, 

kemampuan membaca isi bacaan rendah, membaca sering membuat kesalahan. Hal ini lebih diperjelas 

melalui daftar cek kesulitan belajar membaca dimana ditemui kekeliruan-kekeliruan dalam membaca 

seperti tidak dapat membaca gabungan huruf konsonan, tidak dapat membedakan huruf yang 

bentuknya serupa atau hampir sama, dan sebagainya. 

 

Pelaksanaan pembelajaran lebih menekankan pemahaman literal dan kurang melibatkan siswa secara 

aktif baik dalam pemilihan teks bacaan maupun dalam aktivitas membaca. Siswa tidak diberi 

kesempatan berinteraksi secara dinamis dengan teks. Kegiatan membaca pemahaman dilaksanakan 

secara individual. Oleh sebab itu dibutuhkan Model Pembelajaran Picture and Picture dalam 

membaca permulaan yang terdiri atas: prabaca, saat baca, dan pascabaca. Dengan demikian yang 

menjadi fokus penelitian adalah mengefektifkan pembelajaran membaca permulaan melalui 

implementasi Model Pembelajaran Picture and Picture di Kelas II SD Negeri Upai. 
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Perumusan Masalah    

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian tindakan Kelas ini dirumuskan 

Bagaimana Penggunaan Model Pembelajaran Picture and Picture dalam meningkatkan hasil belajar 

Membaca Permulaan di Kelas II SD Negeri Upai. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini menggunakan model pembelajaran Picture and Picture untuk meningkatkan 

kemampuan membaca siswa Kelas II SD Negeri Upai. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Pengefektifan pembelajaran membaca permulaan dengan Model Pembelajaran Picture and Picture di 

Kelas II SD pada tahap prabaca meliputi membentuk kelompok berdasarkan kemampuan dan latar 

belakang sosial budaya orang tua siswa, membangkitkan skemata siswa, menyampaikan tujuan 

pembelajaran, menyampaikan tugas-tugas belajar, dan melakukan interaksi pembelajaran untuk 

mengefektifkan pembelajaran membaca permulaan. Kegiatan tersebut diarahkan pada aktivitas 

pemfokusan minat dan perhatian siswa terhadap teks bacaan. 

 

Pengefektifan pembelajaran membaca permulaan dengan Model Pembelajaran Picture and Picture di 

Kelas II SD pada saat baca meliputi kegiatan memberi kesempatan kepada siswa untuk membaca 

dalam hati secara individual, memberi tugas-tugas membaca permulaan berupa lembar kegiatan siswa 

tentang isi bacaan dan mencatat bagian-bagian tertentu dari bacaan, berbagi informasi isi bacaan 

secara kooperatif, memanfaatkan tutorial teman sekelompok, melakukan sharing hasil secara klasikal, 

dan melakukan interaksi pembelajaran. Kegiatan tersebut merupakan upaya untuk mengefektifkan 

pembelajaran membaca permulaan di SD. 

 

Pengefektifan pembelajaran membaca permulaan dengan Model Pembelajaran Picture and Picture di 

Kelas II SD pada pascabaca meliputi kegiatan: merevisi LKS, merespon pembelajaran, melakukan 

interaktif pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran. 

 

Kajian Teori 

Menurut Dunkin dan Biddle, Pembelajaran akan berlangsung dengan baik jika pendidik mempunyai 

dua kompetensi utama yaitu: Kompetensi substansi materi pembelajaran atau penguasaan materi 

pelajaran. Kompetensi metodologi pembelajaran (Dunkin dan Biddle dalam Sagala, 2003:63-

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

lingkungan belajar. Dalam pembelajaran terjadi proses komunikasi dua arah yaitu mengajar yang 

dilakukan pihak guru sebagai pendidik dan dipihak lain yaitu belajar yang dilakukan oleh peserta 

didik atau murid. Proses pembelajaran sengaja dikelola untuk memungkinkan guru, bukan semata-

mata memberikan informasi melainkan mengarahkan dan memberikan fasilitas belajar. Oleh sebab itu 

proses yang sistimatis dari pembelajaran adalah melalui tahapan perancangan pembelajaran. (UU No. 

20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas 2003:5; Sagala, 2003:61). 

 

Pembelajaran Membaca di Sekolah Dasar 

Turner (1988:159) menyatakan bahwa membaca pemahaman melibatkan penyerapan makna untuk 

memperoleh makna dari bacaan yang dibaca, seseorang dikatakan memahami bacaan secara baik 

apabila dia dapat: (1) mengenal kata-kata atau kalimat-kalimat yang ada dalam bacaan dan 

mengetahui maknanya, (2) menghubungkan makna dari pengalaman yang dimiliki dengan makna 

yang ada dalam bacaan, (3) memahami seluruh bacaan secara kontekstual, dan (4) membuat 

pertimbangan nilai isi bacaan berdasarkan pengalaman membaca. 
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Strategi membaca melalui model Picture and Picture merupakan strategi pembelajaran membaca 

yang dirancang oleh Stauffer sejak tahun 1969 sampai sekarang (Burns, 1996:331). MBT merupakan 

strategi yang berguna untuk membimbing siswa berinteraksi dengan teks berlandaskan pada 

pendekatan proses membaca dimulai dari tahap prabaca, saat baca, dan pascabaca. Menurut 

perancangnya membaca permulaan dapat mendorong mengembangkan kemampuan berpikir melalui 

keterampilan membaca. Strategi ini dirancang untuk meminta siswa memprediksi isi bacaan dan isi 

paragraf sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah mereka miliki, memikirkan prediksi 

saat membaca, merevisi/ menguji prediksi yang berhubungan dengan bacaan. 

 

Hal ini sejalan dengan pernyataan Harp dalam Burns (1996:486) dalam pembelajaran membaca siswa 

menjadi partisipan aktif dalam memprediksi, membaca dan menguji prediksi karena guru menyuruh 

siswa apa yang mereka pikirkan, mengapa siswa memikirkan hal itu, dan bagaimana siswa dapat 

membuktikannya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan siswa. Guru dalam hal ini berperan 

sebagai moderator. Strategi ini dapat dilakukan secara individual maupun klasikal, bahan yang 

digunakan dapat berupa cerita fiksi dan non fiksi. 

 

Membaca permulaan meliputi serangkaian aktivitas prabaca, saat baca, dan pascabaca. Dalam setiap 

tahap tersebut, masing-masing mempunyai bentuk bimbingan yang dapat membantu siswa mencapai 

kemampuan membaca yang maksimal menurut jenjang perkembangan berpikirnya. Pemberian 

bimbingan kepada siswa kelas V (anak usia 11-12 tahun) menurut Cullinan dan Spodek dalam 

Aminuddin (1997:19) anak sudah mampu melakukan daya nalar. Pada tahap ini anak sudah mampu 

melakukan upaya penalaran melalui penggunaan hipotesis/ prediksi dan implementasi konsep/ prinsip. 

Namun demikian, bimbingan yang diberikan kepada siswa bukan berarti mengurangi kemandirian 

individualitas siswa tetapi siswa tetap dipandang sebagai subjek yang memiliki kemmapuan membaca 

kritis dan kreatif yang dapat dikembangkan. Keberadaan guru bukan sebagai perancang dan penentu 

keputusan tentang proses membaca yang harus dipatuhi siswa secara mutlak, melainkan sebagai 

motivator, fasilitator, dan katalisator yang mengarahkan siswa memprediksi, memikirkan, prediksi, 

dan menguji prediksi sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki dihubungkan 

dengan informasi yang diterima dari bacaan. 

 

Adapun bentuk bimbingan yang diberikan guru pada siswa adalah sebagai berikut. Pada tahap 

prabaca, yakni membimbing siswa mencurahkan sejumlah prediksi tentang isi bacaan dan isi paragraf 

sesuai dengan tema pelajaran. Dalam hal memprediksi siswa menggunakan pengetahuan dan 

pengalaman yang telah mereka miliki. Guru membimbing siswa memprediksi, menggunakan 

pertanyaan terbuka yang menghendaki jawaban lebih dari satu. 

 

Pada tahap saat baca, yakni membantu siswa memahami bacaan sambil memikirkan prediksi yang 

dikemukakan mereka sewaktu tahap prabaca. Pada tahap pascabaca, yakni membimbing siswa 

merevisi/ menguji prediksi awal yang disesuaikan dengan informasi yang didapat dalam bacaan. 

 

Metode Penelitian 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian tindakan. Hal ini 

berkaitan dengan karakteristik penelitian, yakni adanya: (1) intervensi yang dilakukan peneliti dalam 

pembelajaran membaca permulaan di kelas; (2) kolaborasi antara peneliti dan praktisi dalam 

pembelajaran membaca permulaan di kelas; dan (3) refleksi yang dilakukan peneliti dan praktisi 

secara berkelanjutan. 
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Subjek dan Waktu Penelitian 

Subjek penelitian adalah kelas II SD Negeri Upai dengan jumlah siswa 24 orang. Kelas ini perlu 

mendapat perhatian guna pemecahan masalah mereka dalam kesulitan belajar khususnya mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan pada bulan Maret 2016 sesuai 

Jadwal Pelajaran. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data penelitian adalah peristiwa pengefektifan pembelajaran membaca permulaan dengan 

Model Pembelajaran Picture and Picture yang berlangsung di Kelas II SD terteliti. Dari peristiwa 

pembelajaran tersebut dikumpulkan data proses dan hasil tindakan pengefektifan pembelajaran 

membaca permulaan dengan pendekatan membaca permulaan subjek penelitian adalah siswa Kelas II 

SD terteliti yang mendapat perlakuan tindakan pengefektifan pembelajaran membaca permulaan 

dengan Model Pembelajaran Picture and Picture. Pemilihan siswa Kelas II didasarkan pada 

pertimbangan bahwa siswa Kelas II sudah memiliki kelancaran membaca dan memasuki tahap operasi 

formal sehingga dapat diarahkan pada aktivitas membaca lanjut. Data penelitian ini berupa hasil 

pengamatan, hasil wawancara, dan kumpulan catatan setiap tindakan pengefektifan pembelajaran 

membaca permulaan dengan Model Picture and Picture di Kelas II SD. Data penelitian mencakup 

data yang terkait dengan upaya pengefektifan pembelajaran membaca permulaan dengan Model 

Pembelajaran Picture and Picture pada tahap prabaca, saat baca, dan pascabaca. 

 

Teknik Analisis Data 

Data yang terkumpul dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan Model analisis Data Mengalir 

yang ditawarkan oleh Miles dan Huberman (1992:18). Analisis dimulai dari tahap reduksi dan setelah 

pengumpulan data, diikuti penyajian data, dan terakhir penyimpulan atau verifikasi. Tahap analisis 

yang demikian dilakukan berulang-ulang begitu data selesai dikumpulkan pada setiap tahap 

pengumpulan data dalam setiap siklus tindakan. Target analisis data mencakup (1) level observasi, (2) 

level deskripsi, dan (3) level eksplanatori. 

 

Hasil Penelitian 

Penelitian tindakan kelas (PTK) dilaksanakan di Kelas II SD Negeri  Upai dengan jumlah siswa 24 

orang yang terdiri dari 8 laki-laki  dan 16 perempuan. Penelitian dilakukan dalam dua siklus dan 

dilaksanakan selama satu bulan dalam dua kali tatap muka pada bulan Maret 2016. Materi pelajaran 

yang diberikan selama penelitian adalah membaca permulaan. 

 

Siklus I 

Pada siklus I ini guru telah menggunakan Model Pembelajaran Picture and Picture. Pada akhir 

pembelajaran untuk siklus I ini, guru memberikan evaluasi dalam bentuk tes essay dengan soal 

sebanyak 5 butir sesuai dengan materi yang diajarkan. Hasil tes ketuntasan belajar siklus I 

 

Siklus II 

Dari data yang diperoleh pada siklus I (terlampir), dapat dilihat bahwa ketuntasan belajar siswa 

meningkat dibanding dengan hasil yang diperoleh pada siklus I namun demikian belum memenuhi 

syarat klasikal ketuntasan belajar yaitu 65%, maka peneliti melanjutkan dengan perlakuan siklus II. 

 

Pembahasan Hasil 

Pada siklus pertama, Siklus pertama, guru menerapkan tindakan menggunakan Model Pembelajaran 

Picture and Picture. Pada pembelajaran siklus pertama, keseriusan dan semangat belajar siswa mulai 

nampak. Siswa lebih aktif dalam pembelajaran walaupun masih ada beberapa siswa yang masih pasif, 
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suka bercerita dan mengalami kesulitan dalam hal membaca. Namun nilai setiap siswa meningkat dari 

pertemuan sebelumnya. Keberanian siswa dalam bertanya dan tampil mempresentasikan hasil di 

depan kelas mengalami peningkatan. Namun masalah waktu belum dapat dimanfaatkan dan 

dialokasikan dengan baik. Pada siklus kedua, kegiatan belajar mengajar sudah berjalan optimal sesuai 

dengan perencanaan baik dari segi pengalokasian waktu, peran guru dan siswa sangat kondusif/ 

menunjang membuat suasana kelas menjadi hidup dan menyenangkan. Walaupun demikian masih ada 

siswa yang kurang serius dan kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

 

Pada siklus I dari penelitian tindakan kelas ini, hasil evaluasi menunjukkan bahwa diperoleh hasil 

belajar siswa dengan nilai rata-rata 65%. Berdasarkan pencapaian nilai tersebut menunjukkan bahwa 

capaian ketuntasan belajar klasikal yang ditetapkan dinas pendidikan nasional belum terpenuhi. 

Rendahnya capaian ketuntasan pada siklus I ini disebabkan karena guru belum menerapkan 

pendekatan pembelajaran yang efektif. 

 

Pada siklus I ini diperoleh hasil belajar siswa dengan jumlah total nilai 880 dan nilai rata-rata 73 dari 

hasil tes yang didapat, presentase yang diperoleh pada siklus ini belum mencapai kriteria ketuntasan 

belajar yang maksimal sehingga peneliti melanjutkan dengan pelaksanaan siklus II. 

 

Pada siklus II ini guru kembali mengajarkan materi dengan sub konsep yang berbeda dari I dengan 

menggunakan Model Pembelajaran Picture and Picture dengan metode pemecahan masalah. Hasil 

yang diperoleh dengan total nilai 1.040 dan nilai rata-rata 86,67 dengan 1 (8,33%) orang siswa saja 

yang belum tuntas belajar dan sisanya yaitu 22 siswa (91,67%) siswa yang telah tuntas belajar dari 24 

orang siswa yang terdaftar atau mencapai rata-rata nilai ketuntasan belajar 86,67%. Dengan demikian 

syarat klasikal telah tercapai karena telah mencapai standar yang diharapkan. 

 

Hasil yang diperoleh pada siklus II telah mengindikasikan adanya peningkatan hasil belajar siswa 

dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme dengan metode pemecahan masalah dalam proses 

pembelajaran dibandingkan dengan siklus I. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan Model Pembelajaran Picture and Picture dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa. 

Disamping itu, aplikasi metode ini dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam Bab IV, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa: Model pembelajaran Picture and Picture yang diterapkan dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia pada materi membaca permulaan di Kelas II SD Negeri Upai dapat meningkatkan 

kemampuan siswa membaca permulaan, menumbuhkan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran, 

melatih siswa menggunakan kata, atau kalimat yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia. Di 

samping itu pula, penulis menyimpulkan bahwa model pembelajaran ini mampu meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan agar supaya: Hendaknyalah penelitian ini 

dapat dijadikan acuan dan tolak ukur guna memperbaiki proses pembelajaran tematik di Kelas II SD 

Negeri Upai. Bagi guru-guru Sekolah Dasar dapat menerapkan hasil penelitian pada materi-materi 

pembelajaran yang dipandang sesuai. Guru harus selalu bersikap inovatif dan kreatif untuk selalu 

menciptakan pembelajaran yang efektif. 
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MASTERY LEARNING MODEL CAN IMPROVE ACTIVITY IN IPS 

COURSES CLASS V SD COKROAMINOTO PAPUSUNGAN 

 

MODEL PEMBELAJARAN MASTERY LEARNING DAPAT 

MENINGKATKAN AKTIFITAS PADA MATA PELAJARAN IPS 

KELAS V SD COKROAMINOTO PAPUSUNGAN 

 
Ahad Harikedua, S.Pd 

SD Cokroaminoto Papusungan Provinsi Sulawesi Utara 

 

ABSTRACT 

This research is to identify and develop: 1) preconditions in social studies learning planning. 2) develop 

operational procedures in the implementation of learning 3) implement social studies learning. The model used 

is "Mastery learning". The data collection techniques used are: Observation, Interview and documentation. The 

instrument used to collect researcher data is equipped with camera interview documents and field notes. The 

data is then analyzed through the following fields: 1) evaluating the effectiveness of the success of the learning 

process. 2) guide students in learning activities. 3) designing learning tempeh. 4) control the absorption ability 

of students as well as implement and collect. With the results of this study, it can be concluded: 1) Social studies 

learning planning is carried out in an elaborate manner between teachers, students and the surrounding social 

environment. SD Cokroaminoto Papusungan planning includes: annual programs, semester programs, syllabus 

development, and lesson plans (RPP). 2) the implementation of learning at SD Cokroaminoto Papusungan uses 

the Mastery Learning learning model to break down the learning planning program that has been made at the 

beginning of the school year, lesson plans as a guide for teachers, to carry out the learning process and to be 

able to manage the class in order to achieve mekasiman and effective learning. 3) evaluation of social studies 

learning at SD Cokroaminoto Papusungan is used to measure success and increase learning activity activity 

and is carried out during the learning process using achievement techniques 

Key Word: Mastery Learning Model, Activities, Learning Outcomes, and Social Studies Subjects. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengembangkan: 1) prakondisi dalam perencanaan 

pembelajaran IPS. 2) mengembangkan prosedur oprasional dalam pelaksanaan pembelajaran 3) 

mengimplementasi pembelajaran IPS.    Model yang digunakan adalah "Mastery learing". Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah : Observasi, Wawancara dan dokumentasi. instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data peneliti dilengkapi dengan dokumen wawancara kamera dan catatan lapangan. Data 

tersebut kemudian di analisa melalui lapangan-lapangan sebagai berikut : 1) mengevaluasi efektifitas 

keberhasilan proses pembelajaran. 2) membimbing peserta didik dalam aktivitas belajar. 3) mendesainsis 

tempeme belajaran. 4) mengontrol kemampuan daya serap peserta didik sereta mengimplementasi dan 

mengumpulkan .Dengan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan :1) perencanaan pembelajaran IPS 

dilaksanakan secara elaborasi antara guru, siswa dan lingkungan social sekitarnya. SD Cokroaminoto 

Papusungan perencanaan meliputi : program tahunan, program semester, pengembangan silabus, dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). 2) pelaksanaan pembelajaran pada SD Cokroaminoto Papusungan 

menggunakan model pembelajaran Mastery Learing mengecah pada program perencaaan pembelajaran yang 

telah dibuaat pada awal tahun pelajaran, RPP sebagai panduan bagi guru, untuk melakasanakan proses 

pembelajaran dan dapat mengelola kelas rangka mencapai pembelajaran yang mekasiman dan efektif. 3) 

evaluasi pembelajaran IPS pada SD Cokroaminoto Papusungan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan 

mengingkatkan keaktifanp restasi belajar dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung dengan 

menggunakan teknik pencapaian 

Kata Kunci : Model Mastery Learning, Aktivitas, Hasil Belajar, dan Mata Pelajaran IPS. 
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Pendahuluan 

Dalam perkembangan pembangunan Nasional di bidang Pendidikan merupakan bagian dari upaya 

mencerdaskan kehidupan Bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia serta dapat berhasil 

guna bersaing dalam dunia Pendidikan yang lebih baik menuju manusia Indonesia yang sehat, 

mandiri, berahlak mulia, cinta tanah air, berdasarkan hukum dan lingkungan,menguasai pengetahuan 

dan Teknologi, serta memiliki Etos yang tinggi dan Disiplin dalam wadah Negara Kesatuan Repoblik 

Indonesia. Mengajar tidak dapat dipisahkan dari belajar, sehingga peristilahan Pendidikan yang kita 

kenal dengan ungkapan Proses Belajar Mengajar (PBM) atau proses pembelajaran. 

 

Menurut Sujana 2005;1 ada tiga variabel utama yang saling berkaitan dengan strategi pembelajaran 

disekolah. Tiga variabel tersebut adalah ;Kurikulum, Guru, dan Pengembangan Proses Belajar 

Mengajar.Peserta didik dipandang dalam kegiatan Pembelajaran sebagai individu dan sosial.Setiap 

peserta didik memiliki perbedaan Minat ( Interest ),Kemampuan ( Abelity ), Kesenangan (Prefrance 

),Pengalaman(Experince ), dan Cara Belajar ( Learing Style ). Peserta didik tertentu lebih muda 

belajar dengan cara mendengar atau membaca. Sedangkan peserta didik lain dengan cara melihat dan 

peserta yang lainnya dengan melakukan ( Learing by Doing ) Sehingga kegiatan Pembelajaran, 

Organisasi kelas, Materi Pembelajaran, waktu belajar, alat belajar dan cara Penilaian perlu 

disesuaikan dengan Karakteristik Peserta Didik (Surtino;2005:63 ). 

 

Penguasaan Kemampuan Pembelajran IPS di perlukan strategi yang tepat dan cocok. Salah satu 

strategi yang diterapkan di SD Cokroaminoto Papusungan khususnya Pembelajaran IPS Kelas V 

dengan Kompetensi Dasar Mengenal Permasalahan Sosial di daerahnya. Serta Indikator Menjelaskan 

Akibat Terjadinya Bencana Alam Dan Pengaruhnya Terhadap Kegiatan Masyarakat. Melalui Proses 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial ( IPS ) Dengan menggunakan Prinsip Belajar Tuntas ( Mastery 

Learning ) sangat menguntungkan bagi peserta didik. 

 

Pada Prinsipnya Ilmu Pengetahuan Sosial ( IPS ) Menjadi salah satu mata pelajaran yang sangat 

membantu para peserta didik dalam menumbuhkan pengetahuan dan pemahaman untuk melihat 

kejadian Sosial yang dihdapi dalam kehidupan sehari – hari dan merupakan kejadian antar disiplin 

Ilmu yang mengkaji seperangkat Peristiwa, Konsep, Fakta, dan Generasi yang berkaitan dengan Isu –

isu atau masalah – masalah Sosial.  

 

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan penulis di lapangan. Di peroleh Peneliti 

gambaran penerapan strategi Mastery Learing dan pelaksanan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

( IPS ) kelas V  Di SD Cokroamintoto Papusungan . 

 

Dalam pembelajaran IPS Kelas V sebelum mengenal Strategi Mastery Learing peserta didik hanya 

beberapa yang dapat mengemukakan pendapatnya sehingga terjadi pendominasian peserta didik yang 

lain yang cenderung pasif. Dengan kata lain Ketrampilan proses peserta didik belum berkembang atau 

belum di maksimalkan dengan sepenuhnya. Data yang lain menunjukan bahwa hasil Ulangan Harian 

dari 36 siswa yang mendapat nilai maksimal hanya 10 orang sedangkan yang lainnya di bawah kkm 

yang di tetapkan. 

 

Hasil Ulangan Tengah Semester dari 36 siswa yang mendapat nilai maksimal hanya 15 orang 

sedangkan yang lain belum memenuhi kriteria KKM, Bahkan dari hasil Ulangan  Sumatif/ semester 

pun tidak semua siswa mendapat nilai yang maksimal malahan dari 36 siswa yang memiliki nilai yang 

maksimal hanya 10 orang yaitu 9,50,  8 orang nilai 7,25 dan 5 orang nilai 6,00 sedangkan 18 siswa 

lainnya tidak mencapai KKM, yaitu 5,00 – 3,50 
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Dengan dasar dan latar belakang inilah maka Peneliti melakukan Penelitian dengan Judul ;“Model 

Pembelajaran  Mastery Learing dapat Meningkatkan Aktifitas Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran IPS 

Kelas V SD Cokroamintoto Papusungan”. Penguasaan kemampuan pembelajaran IPS di perlukan 

strategi yang tepat dan cocok. 

 

Salah satu strategi yang diterapkan di SD Cokroamintoto Papusungan khususnya dalam pembelajaran 

IPS kelas V adalah Mastery Learing. Strategi ini meliputi dua kegiatan yaitu; Program Pengayaan dan 

Perbaikan ( Arikunto. 1988: 31 ). 

 

Proses pembelajaran dengan menggunakan prinsip Belajar Tuntas ( mastery learing ) menguntungkan 

bagi peserta didik. Karena dengan kegiatan pembelajaran ini setiap sisiwa dapat dikembangkan 

semaksimal mungkin. Pandangan yang  menyatakan semua peserta didik dapat belajar dengan hasil 

yang baik juga akan mempunyai imbas pada pandangan bahwa Guru dapat mengajar dengan baik. 

 

Sesungguhnya pendidikan dalam arti luas adalah proses yang berkaitan dengan upaya untuk 

mengembangkan potensi meliputi tiga aspek kehidupan yaitu : pandangan hidup, sikap hidup, dan 

keterampilan hidp. Ketiga aspek tersebut sering disebut dengan isntilah kognitif, efektif dan 

psikomotorik, ketiganya merupakan totalitas yang melekat pada diri seseorang (Ma’sumah 2001:214). 

Belajar merupakan bagian dari proses pendidikan tidak lepas dari ketiga aspek tersebut. Tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain, peserta didik dikatakan telha berhasl dalam belajar jika proses 

pembelajaran yang telah dilaluinya itu meliputi ketiga ranah tersebut. 

 

Sejauh pendidik masih didominasi oleh pandangan bahwa pendidikan sebagai perangkat fakta-fakta 

yang harus dihafal,kelas hanya bersumber pada gru sebagai focus utama pengetahuan, kemudian 

ceramah masih sebagai pilihan utama dalam strategi pembelajaran. Menurut Nurhadi (2002:2) untuk 

hal tersbut diperlukan strtegi yang lebih memberdayakan peserta didik, sebuah strategi yang tidak 

mengharuskan peserta didik menghafal fakta-fakta, melainkan sebuah strategi yang menforong 

peserta didik mengkondisikan pengetahuan dipundak mereka sendiri. 

 

Kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran tidak lain adalah untuk menanamkan norma kedalam 

jiwa anak didik. Semua norma yang diyakini mengadung kebaikan perl ditanamkan kedalam jiwa 

anak didik melalui peranan guru dalam pengajaran. Interakdi antara guru dan anak didik terjadi karena 

slaing membutuhkan (Sudarman 2000:16). 

 

Peserta didik dalm proses belajr tidak semata-mata menerima pelajran yang dihadirkan oleh guru. 

Pada wkatu itu terjadi proses interaksi antara anak-anak dan lingkungannya. Tergantung pada guru 

bagaimana mengkondisikan lingkungan belajar yang baik.Guru yang mengkondisikan sebagai satu-

satunya sumber belajar berarti memberikan lingkungan belajar yang kurang menantang, karena tidak 

mendorong peserta didik secara aktif. Hal itu sama dengan memisahkan anak dan lingkungannya, 

sebab materi pembelajaran sudah tidak original ( karena sama saja telah ditafsirkan atau disesaikan 

oleh guru) sehingga anak didik hanya menerima apa saja yang disampaikan oleh guru ( Muchtar, 

2005;147-148).  

 

Guru dalam proses pembelajaran mengatur dan mengarahkan agar peserta didik berinteraksi dengan 

baik dalam lingkungan balajarnya, baik antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang 

lainnya, maupun antara guru dan peserta didik. Selain dari itu guru hendaknya mengarahkan peserta 

didik agar belajar bedasarkan berbagai sumber, baik insane maupun noninsani. 
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Sebagai guru senantiasa dituntut untuk mampu menciptakan iklim belajar mengajar yang kodusif serta 

dapat memotivasi peserta didik dalam belajar yang berdapak positif dalam pencapaian prestasi hasil 

belajar secara optimal. Guru dapat menggunakan metode maupun strategi mengajar yang tepat, efektif 

dan efisien untuk membantu meningkatkan kegiatan belajar serta memotivasi peserta didik untuk 

beljar dengan baik. (Slamet,1995:65). 

 

Mastery Learing (belajar tuntas) adalah tujuan sytem belajar yang mengharapkan peserta didik dapat 

menguasai tujuan pemebelajaran umum (basic learning objektivitas) dari satuan atau unit pelajaran 

tuntas (Zuhairini, 1998;138). 

 

Proses belajar peserta didik dengan menggunakan Mastery Learing (belajar tuntas) lebih diarahkan 

minat belajar peserta didik ditingkatkan sikap positif terhadap belajar dan bahan yang dipelajari lebih 

ditingkatkan dan dikembangkan. Dengan demikian perubahan prilaku yang diharapkan pada setiap 

peserta didik akan berhsil secara optimal. 

 

Usman dan Setyawati (1996:96) menjelaskan bahwa Mastery Learing (belajar tuntas) sdslsh terap 

penguasaan minimal yang ditetapkan oleh setiap nit bahan pelajaran baik individual maupun 

kelompok, dengan kata lain apa yang dipelajari peserta didik dapat dikuasi sepenuhnya. 

 

Teori Mastery Learing (belajar tuntas) merupakan salah satu usaha dalam pembaharuan penduduk 

yang bertujuan meningkatkanmtivasi serta usaha belajar peserta didik agar supaya peserta didik dapat 

mencapai tingkat ketuntasan (mastery learing) bagi semua peserta didik baik yang mempunyai IQ 

tinggi atau sebaliknya. 

 

Watji R (1983:12) menyatakan bahwa Mastery Learing (belajar tuntas) adalah suatu system yang 

mengharapkan agar spya peserta didik dapat menguasai tujuan pembelajaran umum/standart 

kompetensi, yaitu satu unit atau satuan pelajaran secara tuntas. Tuntas berarti mencaai suatu tingkat 

prngasaan tertentu mengenai tujuan-tujuan instruksional satuan/unit pelajaran tertentu sesuai dengan 

strand norma tertentu. 

  

Menurut Yamin (2007:121) pada dasarnya belajar tuntas akan menciptakan eserta didik memiliki 

kemampuan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya, mengecilkan antara anak yang cerdas dan 

anak yang tidak cerdas. Belajar tuntas menciptakan anak didik dapat mencapai tujuan pembelajaran, 

sehingga didalam kelas tidak terjadi anak cerdas akan mencapai semua tujuan pembelajaran sedang 

anak yang kurang cerdas mencapai sebagian tujuan pembelajaran atau tidak mencapai sama sekali 

tujuan pembelajaran.  

 

Menurut Oemar Hamalik (1995:84) bahwa system pembelajaran yang menggunakan setiap prinsip 

belajar tuntas (mastery learing) adalah tidak meneriman perbedaan preatasi belajar peserta didik 

sebagai konsekwensi perbedaan bakat.Carrol mengatakan bahwa bakat merupakan ukuran mengenai 

waktu yang diperlukan untuk mempelajari tugas dalam jenjang waktu tertentu dalam kondisi 

pengajaran ideal.Berdasarkan kedua pendapat tersebut, semua peserta diberi kesempatanbelajar yang 

memadai sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. 

 

Strategi belajar tuntas menurut Hamalik(2003:85) adalah suatu strategi yang diindividuallisasikan 

dengan menggunakan pendekatan kelompok (group-based). Pendekatan ini memungkinkan para 

peserta didik belajar bersama-sama berdasarkan pembatasan bahan pembelajaran yang harus 
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dipelajari peserta didik sampai tingkat tertentu, penyediaan waktu belajar yang cukup, dan pemberia 

bantuan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Setelah diadakan Penelitian / Evaluasi terhadap proses kegiatan pembelajaran maka akan didapat 

seberapa jauh peserta didik dalam mencapai tujuan dan bahan pembelajaran yang telah dikuasainya. 

Ketuntasan peserta didik di SD Cokroaminoto Papusungan untuk IPS Kelas V sebagaimana 

dikemukakan pada BAB sebelumnya adalah 75 %. Berdasarkan wawancara dan dibuktikan dengan 

nilai ketuntasan belajar peserta didik, bahwa ketuntasan tersebut berubah – ubah sesuai dengan 

kontrak kerja setiap guru bidang studi. 

 

Menelaah Kurikulum IPS tentang “ Mengenal Permasalahan sosial di Daerahnya “. Dengan penerapan 

pembelajaran tuntas ( Mastry Learing ) yang akan dibahas. Membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran ( RPP ) 1 dengan penerapan belajar tuntas ( mastery learing ). Menyiapkan Materi yang 

dibahas. Membuat Instrumen yang akan digunakan dalam Pembelajaran ( lembar observasi, panduan 

diskusi  Membuat Instrumen untuk evaluasi hasil belajar siswa. Proses Pembelajaran Dengan 

Menggunakan Masteri Learning.  

 

Guru dalam memulai kegiatan awalnya dengan melakukan apersepsi dan pretes. Apersepsi sangat 

baik sekali untuk dilakukan setiap guru dalam kegiatan pembelajaran, khususnya dalam bidang IPS 

karena bahan ajar memahami kondisi perkembangan Negara di dunia yang sudah dipelajari peserta 

didik akan temui pada bahan ajar yang akan dipelajarinya. 

 

Menurut Djamarah ( 2002 : 76 ) bahwa apersepsi bukan hanya membantu anak didik   untuk 

melakukan Asosiasi, tetapi juga dapat mengadakan Reproduksi terhadap pengalaman belajar. 

Berdasarkan pendapat ini , guru berusaha membantu peserta didik dengan cara menghubungkan 

pembelajaran yang sedang di berikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik secara 

fisik maupun secara mental. Dengan demikian ,proses  pengelolaan kesan lebih mudah dan tepat  serta 

pengertian didapatkan peserta didik tidak berkotak – kotak , seolah – olah terpisah satu sama lain.  

 

Pada tahap ini dilakukan lima menit pertama pembelajaran. Guru mencoba mengukur kesiapan 

peserta didik dalam mempelajari bahan pembelajaran hari itu dengan pengalaman – pengalaman 

sebelumnya yang sudah mereka miliki dan diperlukan sebagai Prerequisite untuk memahamu bahan 

pada hari itu. 

 

Adapun Pretes, irgensi  sekali untuk dilakukan guru untuk mengetahui apakah peserta didik sudah 

ataukah belum memiliki jenis prilaku yang hendak dikembangkan. Sangat  mungkin kemampuan 

peserta didik jauh lebih besar dari pada dugaan guru. Kalau hal itu terjadi makan waktu berminggu – 

minggu akan terbuang sia –sia karena peserta didik menerima bahan ajar yang sudah diketahuinya. 

Demikian juga pengetahuan peserta didik jauh lebih sedikit dari pada yang diperkirakan. 

 

Hal – hal tersebut sejalan dengan pendapat Muslich ( 2007 : 60 ) bahwa kegiatan awal biasanya diisi 

dengan mengemukakan hal – hal yang menarik minat peserta didik untuk belajar. Membahas ulang 

pengetahuan prasyarat, atau menyampaikan informasi awal atau penjelasan tugas secara klaksikal. 

Dengan demikian pengetahuan prasyarat betul – betul dengan konsep baru yang dipelajari. 

 

Selain dari pada itu, penilaian pendahuluan sangat berguna untuk memastikan bahwa pesrta didik  

belum memiliki prilaku yang dimaksudkan dalam tujuan yang hendak dicapai melalui pembelajaran 
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yang kemudian, jika sesudah pengajaran diketahui bahwa peserta didik dapan berprilaku seperti yang 

telah ditentukan ,maka pembelajaran tersebut pantas untuk dihargai karena telah terjadi perubahan 

pada prilaku peserta didik. 

 

Telah disebutkan bahwa yang membedakan Mastery Learning dengan pembelajaran biasa adalah 

pelaksanaan test secara teratur memperoleh perbaikan terhadap bahan pembelajaran yang diajarkan. 

Peserta didik baru melangkah pada pembelajaran berikutnya apabila benar – benar telah menguasai 

pelajaran sebelumnya dan pelayanan bimbingan dan penyuluhan terhada peserta didik yang gagal.  

 

Oleh karena itu pada prinsipnya strategi pelaksanaannya menggunakan strategi pembelajaran 

konversional. Maka dengan demikian pelaksanaan strategi Mastery Learning merupakan perpaduan 

dengan pembelajaran konversional. Sepanjang pengetahuan penulis , strategi Mastry Learing telah 

diterapkan dalam kurikulum 1984, kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK ) dan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP ).  

 

Metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran pokok adalah memahami kondisi 

perkembangan Negara di dunia dengan metode – metode yang digunakan selama ini, pada hal metode 

pembelajaran banyak sekali. Memang metode – metode pembelajaran yang disebutkan pada Bab III 

efektif untuk pelaksanaan pembelajaran IPS Kelas IV SD Cokroaminoto Papusungan. 

 

Guru sebagai perancang pelaksanaan pembelajaran melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sudah 

direncanakan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) baik dalam kegiatan pembelajaran 

mendengarkan, berbicara, membaca maupun menulis. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan 

dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam waktu mencapai SKBM atau kontrak 

kerja setiap guru dibidang studi IPS. 

 

Penyerapan Peserta Didik dalam Kegiatan Pembelajaran IPS Dengan Strategi Mastery Learing. 

Setelah guru mengungkapakan tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik dan target 

penguasaan ppembelajaran IPS, maka peserta didik siap untuk mengikuti pembelajaran. Hal ini 

dibuktikan dengan peserta didik apabila memulai kegiatan belajar dengan berdoa, mempersiapkan alat 

– alat belajar tanpa disuruh oleh guru. 

 

Kegiatan Evaluasi bagi peserta didik SD Cokroaminoto Papusungan. Merupakan hal yang 

penting.kegiatan ini akan akan menentukan penguasaan ( mastery learing ) didik yang terhadap bahan 

ajar dan tujuan yang telah dirumuskan oleh guru.  

 

Dalam kegiatan evaluasi ini seswa dengan sungguh – sungguh mengikuti kegiatan ini, agar mereka 

mencapai target ketuntuntasan yang telah ditetapkan oleh guru. Kegiatan evaluasi ini sebagai penentu 

mana peserta didik yang perlu mendapatkan pelayanan khusus.Tugas tambahan, perlakuan tutor 

sebaya atau pembelajaran kembali.Hal ini disebabkan karena peserta didik setelah mengikuti 

penilaian akhir lebih dari 80 % yang mencapai 75. 

 

Berdasarkan wawancara dengan peserta didik yang dinilainya belum mencapai target 75, mereka 

merasa belum puas dengan nilai yang diraihnya. Oleh karena itu mereka berupaya meningkatkan 

nilainya lebih dari 75 bahkan mencapai target maksimal yaitu 100.  
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Bagi peserta didik yang sudah mencapai target yang minimal mendapatkan program pengayaan agar 

mereka ketika mengikuti ulangan tengah semester atau akhir semester nilainya tidak mendapat nilai 

batas minimal, tetapi nilai maksimal. 

 

Kegiatan peserta didik dengan menggunakan strategi Mastry Learing yang di topang dengan berbagai 

kegiatan yang positif dalam proses pembelajaran. maka penyerapan terhadap tujuan pembelajaran 

atau dikenal dengan kompetensi dapat tercapai oleh peserta didik. Sehingga mereka bersemangat 

dalam mengikuti proses pembelajaran IPS  Kelas V SD Cokroaminoto Papusungan. 

 

Refleksi Siklus II Interaksi Belajar Mengajar. Interaksi belajar mengajar pada siklus II ini tergolong 

tinggi yakni 97 %  artinya dari 36 siswa telah memenuhi sasaran interaksi belajar yang maksimal. 

 

Dari data yang sudah terpapar di atas maka permasalahan yang tadinya menjadi kendala dalam 

pembelajaran IPS Kelas V SD Cokroaminoto Papusungan sudah mencapai ketuntasan yang maksimal 

dengan adanya strategi pambelajaran Mastery Learning .  

 

Selanjutnya observasi, dalam siklus ini situasi pembelajaran tidak berbeda jauh dengan siklus 

prosedur pelaksanaannya pun sama yakni diawali dengan penggunaan siklus . 

 

Refleksi, pada siklus ke dua hasil kegiatan siswa mulai instrument pengamatan dapat dilihat bahwa 

dari 7 komponen yang dilalui dalam belajar di kelas diperoleh skor 3 dengan kategori baik sedangkan 

skor idealnya adalah 4. Refleksi pada siklus ke dua kegiatan guru dalam proses belajar mengajar 

,aktifitas guru dalam kegiatan belajar mengajar dalam siklus II ini tergolong sudah sangat baik dengan 

skor 8,5 sedangkan idealnya adalah 100, gejala ini terjadi kerena penanganan guru terhadap metode 

pembelajaran Mastery Learning  Sangat baik. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan dan permasalahan akibat dampak dari cara belajar ,maka Guru merubah 

metode pembelajaran dengan menggunakan strategi belajar tuntas ( Mastery Learing )menjadikan 

peserta didik lebih bersemangat dalam menggapai nilai yang maksimal. Dengan adanya siklus I 

sampai siklus II, membuktikan peserta didik  Kelas SD Cokroaminoto Papusungan ternyata dapat 

meningkatkan hasil belajar dengan daya serap peserta didik melebihi taraf ketuntasan belajar. 

 

Rekomendasi. 

Bagi Guru SD Cokroaminoto Papusungan hendaknya mempersiapkan pembelajaran dan cara 

mengajar yang bervariasi sehingga membangkitkan semangat belajar siswa yang lebih memuaskan 

lagi. Bagi Siswa ,dengan adanya strategi pembelajaran tuntas Mastery Learning menggairahkan 

bahkan member semangat untuk lebih mengetahui lagi tentang kejadian – kejadian social yang ada di 

masyarakat dan dapat berpartisipasi dengan baikserta dapat mengetahui cara – cara untuk 

mengatasinya bila itu terjadi. Bagi Lembaga Pendidikan ,kami sangat bersyukur karena mulai dari 

dini peserta didik sudah dilatih untuk mengantisipasi keadaan – keadaan yang akan terjadi dalam 

lingkungan sosial masyarakat. 
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VCD TOURISM ASSISTANCE FOR STUDENTS OF CLASS 8.1 OF 

SMP NEGERI 1 ABUNG TINGGI NORTH LAMPUNG  

ACADEMIC YEAR 2018/2019 

 

PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS LAPORAN 

PERJALANAN MENGGUNAKAN BANTUAN VCD KARYA WISATA 

PADA SISWA KELAS 8.1 SMP NEGERI 1 ABUNG TINGGI  

LAMPUNG UTARA TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
 

Yulina, S.Pd 

SMP Negeri 1 Abung Tinggi Kecamatan Abung Tinggi  

Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

The problems in this study were: (1) describing the learning process of writing travel reports at SMP Negeri 1 

Abung Tinggi, after participating in learning to write travel reports using the assistance of VCD travel work, (2) 

describing the increase in writing travel reports using the assistance of VCD travel work in class 8.1 students 

SMP Negeri 1 Abung Tinggi, (3) describes the change in learning behavior in grade 8.1 at SMP Negeri 1 Abung 

Tinggi, using the assistance of VCD work tours. The research was conducted on students of class 8.1 at SMP 

Negeri 1 Abung Tinggi. The results of data processing using quantitative and qualitative analysis. The results 

showed that the class average score in the pre-cycle was 58.22. In the first cycle it was 63.85 and in the second 

cycle it was 75.31. From these results it is known that there is an increase from pre-cycle to cycle I of 5.63 or 

9.67%, cycle I to cycle II of 11.52 or 18.04%, while the increase from pre-cycle to cycle II is 17.15 or 29.46 %. 

Thus, the conclusion of this study is that using the VCD assistance of the tourism work can improve the ability 

to write student travel reports and can change the behavior of students in class 8.1 of SMP Negeri 1 Abung 

Tinggi in a positive direction. 

Key Words: Travel Report, VCD Media, Tourism Work 

 

ABSTRAK 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan proses pembelajaran menulis laporan perjalanan 

SMP Negeri 1 Abung Tinggi, setelah mengikuti pembelajaran menulis laporan perjalanan menggunakan 

bantuan VCD karya wisata, (2) mendeskripsikan peningkatan menulis laporan perjalanan menggunakan bantuan 

VCD karya wisata pada siswa kelas 8.1 SMP Negeri 1 Abung Tinggi, (3) mendeskripsikan perubahan perilaku 

belajar pada siswa kelas 8.1 SMP Negeri 1 Abung Tinggi, menggunakan bantuan VCD karya wisata. Penelitian 

dilakukan terhadap siswa kelas 8.1 SMP Negeri 1 Abung Tinggi. Hasil pengolahan data menggunakan analisis 

kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata kelas pada prasiklus adalah 58,22. Pada 

siklus I sebesar 63,85 dan pada siklus II menjadi 75,31. Dari hasil tersebut diketahui bahwa terjadi peningkatan 

dari prasiklus ke siklus I sebesar 5,63atau 9,67%, siklus I ke siklus II sebesar 11,52 atau 18,04%, sedangkan 

peningkatan dari prasiklus ke siklus II sebesar 17,15 atau 29,46%. Dengan demikian, simpulan penelitian ini 

adalah menggunakan bantuan VCD karya wisata mampu meningkatkan kemampuan menulis laporan perjalanan 

siswa dan dapat mengubah perilaku siswa kelas 8.1 SMP Negeri 1 Abung Tinggi ke arah yang positif.  

Kata Kunci: Laporan Perjalanan, Media VCD, Karya Wisata 
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Latar Belakang Masalah 

Keterampilan menulis merupakan kemampuan seseorang dalam menyusun dan menggunakan bahasa 

secara tertulis dengan baik dan benar. Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan yang 

harus diajarkan kepada siswa, khususnya siswa SMP Negeri Abung Tinggi kelas 8.1. Di antara empat 

aspek keterampilan kebahasaaan, keterampilan menulis merupakan keterampilan yang paling sulit. 

Selain itu, keterampilan menulis adalah keterampilan yang kompleks karena keterampilan menulis ini 

merupakan suatu proses pengembangan waktu, kesempatan dan memerlukan cara berfikir yang teratur 

untuk mengungkapkannya dalam bahasa tulis (Tarigan 1986: 4). 

 

Menurut Tarigan (1994 :111), menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik 

yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang-orang lain dapat 

membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik 

tersebut. Tujuan menulis itu sendiri adalah agar tulisan yang dibuat dapat dibaca dan dipahami oleh 

orang lain yang mempunyai kesamaan pengertian terhadap bahasa yang dipergunakan. 

 

Keterampilan menulis harus dimiliki oleh siswa karena menulis merupakan salah satu kompetensi 

yang harus dicapai siswa dalam belajar di sekolah. Sesuai dengan tujuan umum pengajaran bahasa 

dan sastra Indonesia SMP yaitu siswa dapat memiliki kemampuan menggunakan bahasa Indonesia 

untuk meningkatkan kemampuan intelektual (berpikir kreatif menggunakan akal sehat, menggunakan 

pengetahuan yang berguna, dapat memecahkan masalah) kematangan emosional dan sosial 

(Depdiknas 11003: 1). 

 

Permasalahan dalam pembelajaran menulis laporan perjalanan juga terjadi pada siswa kelas 8.1 SMP 

Negeri 1 Abung Tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bahasa dan sastra Indonesia pada 

sekolah tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kemampuan menulis laporan perjalanan para siswa 

kelas 8.1 hasilnya masih kurang dari nilai KKM sebesar 70. Rata-rata nilai kelas 63 dengan nilai 

tertinggi 83 dan nilai terendah 50. Ditemukan masih ada siswa yang memiliki nilai di bawah nilai 

KKM. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil laporan perjalanan siswa kelas 8.1 seperti; 1) penulisan 

EYD yang kurang sesuai, kurang tanda titik/koma, huruf kapital kurang, 2) keruntutan waktu, ruang 

dan tempat kurang tepat, 3) pemaparan informasi membingungkan dan berbelit. 

 

Penyebab rendahnya minat siswa dalam mengikuti pelajaran menulis laporan perjalanan dipengaruhi 

oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal 

dari diri siswa itu sendiri, seperti 1) adanya anggapan siswa bahwa pelajaran bahasa Indonesia adalah 

pelajaran yang membosankan sehingga siswa kurang berminat untuk mengikuti pelajaran ini, 2) 

kurangnya perhatian siswa dalam pemilihan kata atau diksi, penggunaan ejaan, dan tanda baca, 3) 

kurangnya keberanian siswa untuk bertanya dan mengemukakan pendapat.  

 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar siswa, seperti 1) waktu latihan dalam menulis 

laporan perjalanan masih terbatas, 2) kurangnya latihan menulis laporan perjalanan, 3) suara guru 

kurang lantang saat menjelaskan materi pelajaran, 4) teknik yang digunakan guru kurang tepat dan 

medianya sangat terbatas. Ketepatan pengungkapan gagasan harus didukung oleh ketepatan bahasa 

yang digunakan dalam keterampilan menulis (Depdiknas 11003: 5). Siswa masih kurang 

memperhatikan hal yang dibutuhkan dalam keterampilan menulis, seperti dalam memilih kata, stuktur 

sintaksis, dan gaya bahasa. 

 

Dari permasalahan yang sudah peneliti dapatkan di atas yang berkaitan dengan kemampuan menulis 

laporan perjalanan pada siswa kelas 8.1 SMP Negeri 1 Abung Tinggi terdapat masalah yang menjadi 
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inti dari keseluruhan permasalahan yang ada, yaitu nilai hasil belajar siswa dalam menulis laporan 

perjalanan belum maksimal.  

 

Maka dari itu dalam pembelajaran menulis laporan perjalanan guru perlu menggunakan pembelajaran 

serta media yang efektif agar mempermudah siswa dalam mempraktikkan menulis laporan perjalanan. 

Adapun media pembelajaran yang dipilih peneliti dalam mengatasi permasalahan menulis laporan 

perjalanan yaitu VCD karya wisata sebagai panduan siswa dalam menyusun laporan perjalanan.. 

 

Identifikasi Masalah 

Masalah yang muncul pada siswa dapat diatasi dengan menyajikan pembelajaran menulis laporan 

perjalanan yang lebih menarik dengan menggunakan metode atau teknik yang tepat yaitu dengan 

bantuan media VCD karya wisata. Media visual ini membantu siswa dalam menulis laporan 

perjalanan karena melalui media ini guru memberikan latihan kepada siswa untuk menulis laporan 

perjalanan yang sesuai dan sistematis. Media VCD karya wisata yang digunakan sebagai media dalam 

pembelajaran menulis laporan perjalanan yaitu sebagai sarana untuk mempermudah siswa menyusun 

laporan perjalanan secara terfokus dan runtut berdasarkan urutan waktu, ruang atau tempat, dan topik. 

 

Masalah yang dialami guru, yaitu kurang memberi respon terhadap pelajaran menulis (laporan 

perjalanan), tidak menggunakan metode atau teknik yang tepat, tidak meninjaklanjuti hasil tulisan 

siswa, kurang memberi pelatihan menulis laporan perjalanan, serta kurang menggunakan media yang 

tepat serta menarik perhatian siswa. Melalui media VCD dapat diharapkan keterampilan menulis 

laporan perjalanan dapat dilakukan siswa dengan baik, sesuai standarnya.  

 

Pembatasan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi permasalahan pada 

penerapan keterampilan menulis laporan perjalanan dan kurangnya respon siswa terhadap 

pembelajaran menulis laporan perjalanan. Pembelajaran yang ditingkatkan adalah keterampilan 

menulis laporan perjalanan menggunakan bantuan media VCD karya wisata untuk kompetensi 

menulis laporan perjalanan. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan diatas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: Bagaimana proses pembelajaran menulis laporan perjalanan siswa kelas 

8.1 SMP Negeri 1 Abung Tinggi setelah mengikuti pembelajaran menulis laporan perjalanan 

menggunakan bantuan VCD karya wisata? Bagaimana perubahan perilaku siswa kelas 8.1 SMP 

Negeri 1 Abung Tinggi setelah mengikuti pembelajaran menulis laporan perjalanan mengggunakan 

bantuan VCD karya wisata? Bagaimana peningkatan kemampuan menulis laporan perjalanan siswa 

kelas 8.1 SMP Negeri 1 Abung Tinggi setelah menggunakan bantuan media VCD karya wisata? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

Mendeskripsikan proses pembelajaran menulis laporan perjalanan siswa kelas 8.1 SMP Negeri 1 

Abung Tinggi setelah mengikuti pembelajaran menulis laporan perjalanan menggunakan bantuan 

VCD Karya Wisata. Mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas 8.1 SMP Negeri 1 Abung 

Tinggi dalam menulis laporan perjalanan sesudah mengikuti pembelajaran menggunakan bantuan 

VCD Karya Wisata. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis laporan perjalanan siswa 

kelas 8.1 di SMP Negeri 1 Abung Tinggi sesudah mengikuti pembelajaran menggunakan bantuan 

VCD Karya Wisata. 
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Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai pembelajaran menulis laporan perjalanan dengan menggunakan bantuan VCD 

karya wisata pada siswa kelas 8.1 SMP Negeri 1 Abung Tinggi ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat, baik teoretis maupun praktis bagi guru, siswa, peneliti maupun lembaga pendidikan. 

 

Kajian Pustaka 

Beberapa konsep yang yang menjadi landasan teoretis dalam penelitian ini meliputi hakikat menulis, 

Proses pembelajaran menulis, hakikat laporan, menulis laporan perjalanan dengan menggunakan 

bantuan media VCD karya wisata. kerangka berfikir, dan hipotensis tindakan. 

 

Menulis merupakan suatu proses kreatif. Sebagai proses kreatif ia harus mengalami suatu proses yang 

secara sadar dilatih dan secara sadar pula dilihat hubungan yang satu dengan yang lain, sehingga 

berakhir pada satutujuan yang jelas (Semi, 1990: 11). 

 

Menurut Marwato (1995: 12) menulis adalah kemampuan untuk mengungkapkan gagasan, pikiran, 

pendapat, ilmu pengetahuan, dan pengalaman- pengalaman hidupnya dengan bahasa yang jelas, 

runtut, ekspresif, enak dibaca, dan mudah dipahami oleh orang lain. Dengan demikian menulis tidak 

hanya merangkai kata-kata tetapi menulis hendaknya merangkai kata sistematik, runtut dan memiliki 

arti sehingga tulisan tersebut bermakna. 

 

Mengetahui keterampilan menulis sebagai alat komunikasi dengan orang lain, baik melalui surat, 

memo, laporan, dan lain-lain maka keterampilan menulis perlu diajarkan kepada siswa dengan 

memberikan mereka latihan. Menulis dan dapat diartikan sebagai suatu alat yang sangat ampuh dalam 

belajar yang dengan sendirinya memainkan peran sangat penting dalam dunia pendidikan. Menulis 

memang merupakan suatu bentuk berfikir, tetapi ia adalah bentuk berfikir untuk menganggap tentu 

dan untuk situasi tertentu pula. Hal yang ingin diungkapkan harus jelas dan teratur sehingga pendapat 

dengan mudah memahami maksud penulis. Oleh karena itu, seorang penulis yang ingin 

menyampaikan pikiran atau gagasannya harus memiliki kemampuan yang memadai dalam 

mengorganisasikan pikiran atau gagasannya tersebut kedalam bentuk tulisan. 

 

Menulis adalah proses kognitif yang kompleks dan mencakup pula aktivitas sosial, berlangsung dalam 

konteks dan tidak pernah dilakukan dalam situasi vakum (Subyantoro, 2001:1). Menurut Wagiran dan 

Doyin (2005: 2-3) menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang digunakan dalam 

komunikasi secara tidak lagsung. Keterampilan menulis tidak didapatkan secara alamiah, tetapi harus 

melaui proses belajar dan berlatih.  

 

Berdasarkan sifatnya, menulis juga merupakan keterampilan berbahasa yang produktif dan reseptif. 

Dalam kegiatan menulis, penulis harus terampil memanfaatkan grafologi, kosakata, struktur kalimat, 

pengembangan paragraf, dan logika berbahasa. Tulisan merupakan sebuah sistem komunikasi antar 

manusia menggunakan simbol atau lambang bahasa yang sudah sepakati pemakainya. Komunikasi 

tertulis memiliki empat unsur yang terlibat didalamnya, yaitu: (1) penulis sebagai suatu pesan, (2) 

pesan atau isi tulisan, (3) saluran atau medium tulisan, (4) pembaca sebagai penerima pesan. 

 

Menurut Peck dan Schulz (dalam Tarigan 1985: 57) tujuan menulis yaitu (1) membantu para siswa 

memahami bagaimana caranya ekspresi dapat melayani mereka, dengan jalan menciptakan situasi 

didalam kelas yang jelas memerlukan karya tulis untuk kegiatan menulis; (2) mendorong para siswa 

untuk mengekpresikan diri mereka secara bebas dalam tulisan; (3) mengajar para siswa menggunakan 

bentuk yang tepat dan serasi dalam ekspresi menulis; (4) mengembangkan pertumbuhan dalam 
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menulis dengan cara membantu siswa menulis sejumlah maksud dengan penuh keyakinan pada diri 

sendiri secara bebas. 

 

Semi (1990: 19-20) mengemukakan bahwa tujuan menulis adalah 1) memberikan arahan, yaitu 

memberikan petunjuk kepada orang lain dalam megerjakan sesuatu; (2) menjelaskan sesuatu, yaitu 

memberikan uraian atau penjelasan tentang sesuatu hal yang harus diketahui oleh orang lain; (3) 

menceritakan kejadian, yaitu memberikan informasi tentang suatu yang berlangsung disuatu tempat 

pada suatu waktu; (4) meringkaskan, adalah membuat rangkuman suatu tulisan sehingga menjadi 

lebih singkat; (5) meyakinkan, yaitu tulisan yang berusaha menyakinkan orang lain agar setuju atau 

sependapat dengannya. 

 

Menurut Graves (dalam akhaidah 1997:4-5) kegiatan menulis memiliki banyak manfaat, di antaranya 

(1) menulis bermanfaat untuk menyumbang kecerdasan; (2) menulis dapat mengembangkan daya 

inisiatif dan kreavitas; (3) menulis dapat menumbuhkan keberanian; (4) menulis mendorong kemauan 

dan kemampuan mengumpulkan informasi. 

 

Mustakim (1994:165) menyatakan bahwa laporan adalah suatu bentuk karangan yang disusun untuk 

melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan tertentu, baik yang sedang dilakukan maupun 

yang selesai dilakukan. Selain itu, laporan juga merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada 

atasan tentang suatu pekerjaan yang dibebankan kepada pelapor. Laporan yang baik harus membawa 

hasil berupa perbaikan, petubahan, perkembangan, penegasan sikap, penentuan, kebijakan, dan 

pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan dapat dibaca, dipercaya oleh pembaca, dan 

mendorong motivasi seseorang untuk menulis. 

 

Keraf (2004:324) menyatakan laporan adalah suatu cara komunikasi penulis menyampaikan informasi 

kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Laporan 

yang dimaksud sering mengambil bentuk tertulis, maka dapat pula dikatakan bahwa laporan 

merupakan suatu macam dokumen yang menyampaikan informasi mengenai sebuah masalah yang 

telah atau tengah diselidiki dalam bentuk fakta-fakta yang diarahkan kepada pemikiran dan tindakan 

yang akan diambil. 

 

Bentuk laporan yang lain adalah laporan hasil observasi atau laporan hasil pengamatan. Bentuk 

laporan ini termasuk jenis karangan eksposisi, yaitu jenis karangan yang melukiskan atau 

menggambarkan sesuatu keadaan, masalah, atau peristiwa, baik yang didengar, dilihat, atau 

dipikirkan. (Suryanto dan Verly 2006: 154). Menyusun sebuah laporan hasil observasi. Harus dengan 

melakukan tahaptahap sebagai berikut, yaitu: (1) tahap persiapan, (2) tahap pengumpulan bahan, (3) 

tahap pengolahan data, (4) tahap penyuntingan, (5) tahap penyajian. 

 

Banyak jenis laporan yang dapat kita susun sesuai dengan tujuannya, Misalnya laporan perjalanan, 

laporan administrasi, laporan berkala, laporan cuaca, laporan keuangan, laporan khusus, laporan 

penelitian, dan lain-lain (Soegito 2004: 102). 

 

Laporan perjalanan merupakan salah satu bentuk laporan yang berisi kegiatan seseorang dalam 

melakukan perjalanan ke suatu tempat. Laporan perjalanan berisi hal-hal sebagai berikut: (1) tempat 

yang dikunjunginya; (2) waktu melakukan kunjungan; (3) bagaimana keadaan (suhu atau cuaca) 

tempat tersebut; (4) fasilitas apa yang ada ditempat tersebut; (5) apa hal yang menarik dari hal yang 

dikunjungi tersebut; (6) kapan kunjungan dilaksanakan; (7) bagaimana bisa mencapai tempat tersebut; 

dan (8) manfaat apa yang diperoleh dari kunjungan tersebut (Juhara 2005:150) 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa laporan perjalanan adalah suatu 

bentuk laporan yang berisi kegiatan seseorang dalam melakukan perjalanan kesuatu tempat yang di 

kunjunginya. Laporan perjalanan merupakan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kunjungan 

kesuatu tempat. Laporan perjalanan pada umumnya memiliki sifat-sifat tertentu, antara lain: 1) 

laporan ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar (baku), 2) menggunakan paparan 

(eksposisi), 3) laporan disusun secara sistematis, dengan tata urutan yang jelas (urutan waktu, hal, 

peristiwa, dan lain-lain), 4) laporan dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat diterima akal 

sehat, 5) menggunakan bahasa yang ringkas dan padat (tidak bertele-tele), 6) fakta yang digunakan 

dalam laporan dapat dipercaya, 7) laporan harus dapat menimbulkan gambaran yang disesuaikan 

dalam kebutuhan, tujuan, dan kondisi penerima laporan, 8) laporan harus dibuat lengkap dan 

sempurna mungkin (semua kegiatan yang dilakukan disampaikan dalam laporan), dan 9) proses dan 

hasil pembahasan harus objektif. 

 

Dalam penelitian ini, media yang digunakan adalah media Video Compact Disc (DVC) karena media 

ini mampu menampilkan gambar dan suara. Mengenai daya liputnya Video Compact Disc (VCD) 

termasuk media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu. Menurut Jamaluddin (2007:1) 

Video Compact Disc (VCD) merupakan alat atau media yang digunakan untuk mendukung 

pembelajaran, sehingga proses pembelajaran yang dilaksanakan dapat lebih mudah, lebih menarik, 

dan lebih fleksibel, dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. 

 

Djamarah dan Zain (2006: 126) menjelaskan bahwa media visual atau VCD adalah media yang 

mempunyai unsur suara dan unsur gambar. jenis media ini terdiri dari yang pertama adalah media 

audio visual diam yaitu media yang menampilkan suara dan gambar seperti film bingkai suara (sound 

slides), film rangka suara dan cetak suara. Media yang kedua adalah media audio visual gerak, yaitu 

media yang dapat menampilkan unsur suara bergerak, seperti film suara dan video-casstte. 

 

Menurut Sudjana (1997:129), pengembangan media dapat dilakukan melaui tiga hal, yaitu: (1) 

perencanaan, (2) produksi, dan (3) evaluasi. Dari pendapat Sudjana di atas dapat dipaparkan sebagai 

berikut: (1) perencanaan merupakan kegiatan-kegiatan penentuan tujuan, menganalis keadaan, 

penentuan materi, dan format yang akan digunakan, (2) produksi merupakan kegiatan perekaman 

bahan, sehingga seluruh program yang telah direncanakan dapat direkam dalam kepingan kaset VCD, 

(3) evalusi merupakan kegiatan untuk menilai program, apakah program tersebut dapat dipakai atau 

perlu direvisi untuk menjadi lebih baik lagi. 

 

Video Compact Disc (VCD) karya wisata adalah media yang berisi tayangan yang berhubungan 

dengan karya wisata yang digunakan sebagai media pengajaran menulis laporan perjalanan. Dengan 

tayangan tersebut siswa dapat memiliki gambaran mengenai bahan dan tema yang akan digunakan 

saat akan menulis laporan perjalanan. 

 

Video Compact Disc (VCD) yang di dalamnya berisi rekaman tentang berbagai hal yang berhubungan 

dengan karya wisata sebagai media pembelajaran. Dengan melihat tayangan Video Compact Disc 

(VCD) yang di dalamnya berisi tentang karya wisata, siswa dapat melihat gambar sekaligus suara. 

Melalui media ini dapat mempermudah siswa dalam menentukan tema yang akan ditulis dalam 

laporan. Tayangan-tayangan yang disajikan dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk menuangkan 

segala perasaannya dalam bentuk tulisan. 

 

Video berfungsi sebagai media pandang dengan (audio visual). Video Compact Disc (VCD) memiliki 

beberapa kelebihan, yaitu: (1) proses pembelajaran berjalan lebih menarik, karena menggunakan 
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media audiovisual, (2) konsistensi materi yang diajarkan terjaga. (3) meringankan tugas guru dalam 

proses pembelajaran. (4) dapat diputar berulang-ulang (5) tidak memerlukan ruangan khusus, dan 

pengoperasian alat relatif mudah. 

 

Kelebihan yang dimiliki media Video Compact Disc (VCD) juga dapat digunakan untuk mengatasi 

beberapa faktor yang menghambat proses pembelajaran menulis laporan, di antaranya: (1) siswa yang 

merasa bingung dari mana harus memulai menulis, dengan digunakan media VCD siswa dapat 

dengan mudah menuangkan perasaannya dengan menulis, (2) siswa yang biasanya malas untuk 

mengikuti pembelajaran menulis menjadi termotivasi, karena penasaran dengan adanya media VCD 

karya wisata. 

 

Tujuan digunakan media VCD dalam pembelajaran menulis laporan perjalanan yaitu: (1) 

meningkatkan ketertarikan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung, (2) meningkatkan 

kemampuan siswa untuk menuangkan perasaannya dengan menulis laporan perjalanan (3) siswa dapat 

mengubah sikap dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru, (4) mempermudah guru 

dalam menyampaikan materi yang diajarkan. 

 

Di samping kelebihan di atas, ada kelemahan yang perlu diperhatikan juga yaitu: (1) kadang-kadang 

gambar terlalu kecil, kurang jelas, sehingga siswa merasa terhambat dalam penglihatannya (2) keping 

VCD mudah rusak apabila perawatan dan pengoperasian yang kurang baik (3) harus menggunakan 

listrik, sehingga dalam keadaan darurat seperti lampu mati media tersebut tidak dapat digunakan. Dari 

kelemahan-kelemahan tersebut jika dibandingkan manfaat dan nilai kegunaan yang lebih besar maka 

dalam penerapan pembelajaran sebaiknya diupayakan sebagai program media yang dikembangkan di 

sekolah-sekolah. 

 

Dalam penerapannya pada pembelajaran bahasa Indonesia, dengan menggunakan media Video 

Compact Disc, seorang guru tinggal memilih materi yang sesuai dengan program atau tuntutan 

pembelajaran, guru selanjutnya menyiapkan CD player dan pesawat televisi kemudian menyampaikan 

pengantar materi pembelajaran seperlunya baru memutar CD player, berapa lama waktu pemutaran 

tergantung keperluan dan cepat lambatnya siswa menyerap materi pembelajaran tersebut. Apabila 

siswa masih mengalami kesulitan atau terdapat ketidakjelasan materi dapat dengan mudah ditayang 

ulang kembali dengan mudah. Dalam proses pemodelan ini, diharapkan dapat mempermudah siswa 

dalam pemahaman dan mempercepat siswa menyerap materi pembelajaran. Ansumsi tersebut media 

VCD akan mempercepat dan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. 

 

Dalam pelaksanaan pembelajaran menulis laporan perjalanan dengan bantuan VCD Karya Wisata, 

diperlukan langkah-langkah yang perlu diperhatikan yaitu: Terlebih dahulu guru mempersiapkan 

VCD yang isinya tentang laporan perjalanan karya wisata SMP (Study Tour). Guru menayangkan 

VCD tersebut dan siswa menyimaknya secara cermat, Siswa disuruh membuat laporan perjalanan 

tersebut, sesuai dengan tayangan VCD yang diputar. Siswa disuruh menentukan tema atau topik 

laporan berdasarkan tujuan siswa atau temuan siswa yang menarik di tempat yang dikunjungi. 

Misalnya suatu sekolah berkunjung ke sekolah di Bali, siswa boleh melaporkan mulai dari persiapan 

sampai disekolah A di Bali. Atau ada sisi tertentu yang perlu kita tulis sebagai laporan perjalanan 

seperti kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan kesenian, olah raga, pelaksanaan KTSP, dan hal-hal yang 

menarik lainnya yang terdapat di sekolahan A tersebut ataupun ditempat objek-objek yang dituju. 

 

Keterampilan menulis memberi makna yang penting untuk berkomunikasi secara tidak langsung 

dalam kehidupan. Memiliki keterampilan menulis tidaklah semudah yang dibayangkan oleh orang 
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banyak. Semakin sering berlatih menulis, maka semakin menguasai keteramilan tersebut. Demikian 

keterampilan menulis laporan perjalanan. Keterampilan menulis laporan perjalanan dapat dimiliki 

setiap individu dengan baik apabila pembelajaran menulis yang diberikan lebih intensif dan 

berlangsung secara terus menerus. 

 

Namun di sisi lain masih banyak siswa di tingkat SMP khususnya SMP Negeri 1 Abung Tinggi yang 

menganggap pembelajaran menulis merupakan pembelajaran yang sulit, membosankan bahkan terasa 

membebani. Hal tersebut dimungkinkan adanya faktor yang kurang mendukung, antara lain 

pengajaran menulis dipusatkan pada latihan yang terus menerus. Kurangnya variasi media 

pembelajaran, kurangnya variasi teknik pengajaran, kurang diciptakannya variasi pada saat belajar. 

Sebagai upaya peningkatan keterampilan menulis khususnya menulis laporan perjalanan, guru harus 

menerapkan pengetahuan yang dimilikinya berkaitan dengan variasi mengajar. Dalam hal ini peniliti 

sebagai guru menggunakan bantuan dengan VCD karya wisata sebagai sarana guna menarik minat 

siswa pada pembelajaran. 

 

Berkaitan dengan bantuan VCD karya wisata guru dalam pembelajarannya dapat menggunakan VCD 

karya wisata, guna memudahkan siswa menyerap pengetahuan dengan baik, maka guru perlu 

melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran. 

 

Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian tindakan kelas ini adalah keterampilan menulis 

laporan perjalanan dan tingkah laku siswa kelas 8.1 SMP Negeri 1 Abung Tinggi dapat meningkat 

dan terjadi perubahan positif setelah dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan bantuan VCD 

karya wisata. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian mengenai menulis laporan perjalanan melalui bantuan VCD karya wisata ini menggunakan 

desain penelitian tindakan kelas (PTK). Dengan demikian penelitian ini sifatnya berbasis kelas, 

karena dilakukan dengan melibatkan komponen yang terdapat di dalam kelas, meliputi siswa, materi 

pelajaran, dan strategi pembelajaran. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian 

tindakan kelas yang dilakukan melalui dua siklus penelitian, yaitu proses tindakan siklus I dan proses 

tindakan siklus II. Setiap siklus ada empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi.  

Sebelum pelaksanaan penelitian tindakan siklus I, dilakukan kegiatan prasiklus sebagai kegiatan awal. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengetahui keterampilan siswa terhadap materi menulis 

laporan perjalanan. Hasil tersebut dijadikan pedoman untuk perbaikan pada siklus I dan siklus II. 

 

Tempat dan Waktu Penelitian. 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Abung Tinggi tahun pelajaran 2018/209 dari bulan Juli 

sampai bulan September 2019. Adapun tanggal dan waktu penelitian menyesuaikan dengan tehnis dan 

kebijakan sekolah. Pada bulan Juli 2019, peneliti mengadakan kegiatan pra penelitian yang 

dilanjutkan dengan penyusunan dan penyempurnaan PTK. 

 

Pengertian Metode Penelitian 

Metode adalah “ cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pilihan secara seksama untuk 

mencapai suatu tujuan.” Sedangkan penelitian  adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat,  

merumuskan, dan menganalisis sampai penyusunan laporan. Metode penelitian adalah acara yang 

digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dikembangkan untuk memperoleh 

pengetahuan dengan menggunakan prosedur yang reliabel dan terpercaya. Ditinjau dari objeknya, 
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penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian di dalam kelas. Penelitian tindakan kelas 

bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan praktek pembelajaran dikelas secara 

berkesinambungan. Manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan tindakan ini terkait dengan 

komponen pembelajaran antara lain; inovasi pembelajaran, pengembangan kurikulum di tingkat 

sekolah, tingkat kelas, dan peningkatan profesionalisme guru. 

 

Prosedur Penelitian 

Penelitian dilakukan dalam upaya meningkatkan pembelajaran penulisan laporan perjalanan melalui 

bantuan VCD. Karya wisata ini  menggunakan desain penelitian tindakan kelas (PTK),dengan 

demkian penelitian ini sifatnya berbasis kelas karena dilakukan dengan melibatkan komponen 

yangterdapat dalam kelas,  meliputi siswa, mteri pelajaran, dan strategi pembelajaran. Penelitian 

tindakan kelas merupakan proses pengkajian melalui sistim daur atau siklus dari kegiatan 

pembelajaran kemanusiaan,Mc.Taggard (1992) menyatakan prosedur PTK dilaksanakan dengan 4 

kegiatan utama atau tahap,yaitu plan (perencanaan), action (tindakan), observation ( pengamatan), dan 

reflection (refleksi). 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan teknik pengumpulan data yang berbentuk tes dan nontes. 

Teknik tes berfungsi sebagai sarana untuk untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat menyerap 

pembelajaran yang diberian guru dan untuk mengetahui keterampilan siswa dalam menulis laporan 

perjalanan menggunakan bantuan VCD karya wisata. Sedangkan teknik nontes digunakan untuk 

mengetahui opini siswa terhadap teknik yang digunakan dalam pembelajaran. Untuk memperoleh 

data-data tersebut, maka digunakan observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto. Berikut 

adalah cara-cara yang ditempuh penulis untuk mendapatkan data dalam teknik pengumpulan data 

melalui tes maupun nontes. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian ini meliputi hasil tes dan nontes. Hasil ini diperoleh dari hasil prasiklus, siklus I dan 

siklus II berupa keterampilan menulis paragraf eksposisi setelah tindakan penelitian dilakukan. Hasil 

tes siklus I berupa keterampilan menulis laporan perjalanan, setelah mendapatkan pembelajaran 

menggunakan bantuan VCD karya wisata sedangkan hasil nontes dari observasi, jurnal, dan 

wawancara. 

 

Tes prasiklus merupakan tindakan awal dalam pembelajaran menulis laporan perjalanan siswa 

sebelum dilakukan penelitian. Tujuan dilakukannya tes prasiklus adalah untuk mengetahui keadaan 

awal kemampuan menulis laporan perjalanan siswa kelas 8.1 SMP Negeri 1 Abung Tinggi sebelum 

menggunakan media yang akan disajikan oleh peneliti. Jumlah siswa yang mengikuti tes prasiklus 

sebanyak 35 siswa. Adapun aspek yang dinilai dalam tindakan prasiklus meliputi: (1) karasteristik 

judul, (2) penegembangan kerangka laporan, (3) isi laporan perjalanan, (4) keruntutan pemaparan, (5) 

penyusunan kalimat, (6) pilihan kata, (7) ketepatan ejaan dan tanda baca, (8) kerapian tulisan. 

 

Berdasrkan hasil tes keterampilan menulis laporan perjalanan menggunakan bantuan VCD karya 

wisata diperoleh hasil nilai rata-rata kelas 8.1 SMP Negeri 1 Abung Tinggi mengalami peningkatan 

sebesar 11,52 atau 18,04% yang semula hanya 63,85 pada siklus I menjadi 75,31 pada siklus II. 

Peningkatan tersebut akibat adanya perencanaan atau tindakan yang lebih matang pada siklus II 

dilihat dari refleksi siklus I. Tindakan perbaikan yang dilakukan meliputi: (1) guru memberikan 

motivasi dengan cara membuat suasana menyenangkan agar siswa bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran menulis laporan perjalanan, (2) guru menjelaskan kesalahan-kesalahan apa saja yang 
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siswa lakukan ketika menulis laporan perjalanan agar siswa tidak melakukan kesalahan yang sama 

dalam pembelajaran menulis laporan perjalanan selanjutnya (3) mengubah cara pembelajaran dengan 

mengganti cara penampilan tayangan VCD karya wisata. Hal ini dimaksud agar siswa lebih fokus 

dalam mengamati rangkaian pembelajaran; (4) memberikan penghargaan pada siswa yang 

memperoleh nilai tertinggi. Hal tersebut dengan tujuan memancing keaktifan siswa dalam 

pembelajaran menulis laporan perjalanan menggunakan bantuan VCD karya wisata, karena dengan 

diberikan sebuah penghargaan tersebut siswa termotivasi untuk berlomba-lomba untuk menjadi yang 

terbaik. Semua upaya perbaikan telah penulis terapkan pada pembelajaran siklus II berdasarkan 

refleksi siklus I dan terbukti mampu meningkatkan keterampilan menulis laporan perjalanan siswa, 

serta dapat mengubah perilaku siswa dari yang negatif ke positif. 

 

Pembelajaran menulis laporan perjalanan menggunakan bantuan VCD karya wisata merupakan 

pembelajaran yang baru bagi mereka, sehingga antusias siswa ketika mendengar guru 

menginformasikan teknik tersebut sangat tinggi. Siswa sang at senang dengan teknik tersebut karena 

dalam proses pembelajaran siswa lebih terbantu untuk membuat laporan perjalanan yang sesuai. Dari 

hasil wawancara dengan siswa, mereka mengaku suadah cukup bosan dengan pembelajaran yang 

hanya terpaku dengan guru berceramah dan siswa mendengarkan. 

 

Pada awal pembelajaran siklus I siswa masih bingung menentukan hal-hal penting apa saja yang harus 

mereka amati dari tayangan VCD karya wisata yang diputarkan oleh guru sebagai bahan penulisan 

laporan, selanjutnya pada siklus II kebingungan-kebingungan yang dialami siswa pada siklus I sudah 

tidak tampak lagi. Nilai rata-rata kelas sebesar 75,31 yang telah dicapai siswa kelas 8.1 SMP Negeri 1 

Abung Tinggi telah sesuai dengan target ketuntasan yang telah ditentukan, yaitu sebesar 70. Oleh 

karena itu, penelitian ini telah dianggap berhasil dan tidak perlu diulang pada siklus berikutnya.  

 

Diketahui peningkatan yang terjadi pada keterampilan awal siswa pada prasiklus sebesar 58,22 

sedangkan pada siklus I 63,85 dan siklus II sebesar 75,31. Terjadi peningkatan dari prasiklus ke siklus 

I sebesar 5,63 atau 9,67%, siklus I ke siklus II sebesar 11,52 atau 18,04% sedangkan peningkatan dari 

prasiklus ke siklus II sebesar 17,15 atau 27,46%. 

 

Pada aspek kareteristik judul pada prasiklus mencapainilai rat-rata sebesar 60,36. Setelah dilakukan 

pembelajaran siklus I menjadi 70,25. Pada siklus II meningkat menjadi 76,78. Dari hasil tersebut 

dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan dari prasiklus ke siklus I sebesar 16,38%. Siklus I ke siklus 

II sebesar 9,29. Jadi, peningkatan dari prasiklus ke siklus II sebesar 27,20%. Aspek pengembengan 

kerangka laporan nilai rat-rat prasiklus sebesar 56,37 setelah dilakukan pembelajaran siklus I 

meningkat menjadi 66,42. Pada siklus II meningkat menjadi 79,46. Dari hasil tersebut dapat diketahui 

bahwa terjadi peningkatan dari prasiklus ke siklus I sebesar 17,82%. Siklus I ke siklus II sebesar 

19,63%. Jadi, peningkatan dari prasiklus ke siklus II sebesar 40,96%. Aspek isi laporan perjalanan 

pada prasiklus mencapai nilai rata-rata sebesar 58 setelah dilakukan pembelajaran siklus I meningkat 

sebesar 60,14. Pada siklus II meningkat menjadi 73,43. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa 

terjadi peningkatan dari prasiklus ke siklus I sebesar 3,69%. Siklus I ke siklus II sebesar 22,09%. Jadi, 

peningkatan dari prasiklus ke siklus II sebesar 26,6%. Aspek keruntutan pemaparan pada prasiklus 

mencapai nialai rata-rata sebesar 58,75 setelah dilakukan pembelajaran siklus I, pada siklus I 

meningkat sebesar 68,57. Pada siklus II menjadi 78,39. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa 

terjadi peningkatan dari prasiklus ke siklus I sebesar 16,71%. Siklus I ke siklus II sebesar 14,32%. 

Jadi, peningkatan dari prasiklus ke siklus II sebesar 33,42%. Aspek penyusunan kaliamat prasiklus 

mencapai nilai rata-rata sebesar 55,41 setelah dilakukan pembelajaran siklus I meningkat sebesar 

57,61. Pada siklus II menjadi 71,43. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan dari 
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prasiklus ke siklus I sebesar 3,97%. Siklus I ke siklus II sebesar 23,98%. Jadi, peningkatan dari 

prasiklus ke siklus II sebesar 28,91%. Aspek pilihan kata pada prasiklus mencapai nilai rata-rata 

sebesar 61 setelah dilakukan pembelajaran siklus I meningkat sebesar 63,92. Pada siklus II menjadi 

73,92. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan dari prasiklus ke siklus I sebesar 

4,79%. Siklus I ke siklus II sebesar 15,64%. Jadi, peningkatan dari prasikus ke siklus II sebesar 

21,18%. Aspek ketepatan ejaan dan tanda baca pada prasiklus mencapai nilai rat-rat sebesar 58,25 

setelah dilakukan pembelajaran siklus I meningkat sebesar 62,14. Pada siklus II menjadi 76,54. Dari 

hasil tersebut dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan daeri prasiklus ke siklus I sebesar 6,68%. 

Siklus I ke siklus II sebesar 23,17%.  Jadi peningkatan dari prasiklus ke siklus ke II sebesar 31,39%. 

Aspek kerapian tulisan merupakan aspek yang mendapat nilai rata-rata kelas tertinggi dibandingkan 

aspek yang lain. Pada prasiklus menjadi 72,3 8. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa terjadi 

peningkatan dari prasiklus ke siklus I sebesar 9,99%. Siklus I ke siklus II sebesar 14,29%. 

 

Peningkatan keterampilan siswa dalam menulis laporan perjalanan menggunakan bantuan VCD karya 

wisata dari siklus I sampai siklus II diikuti perubahan tingkah laku. Dari hasil nontes yang dilakukan 

melalui observasi pada siklus I kesiapan siswa pada saat mengikuti pembelajaran menulis laporan 

perjalanan menggunakan bantuan VCD karya wisata belum terlihat, sikap siswa dalam menerima 

materi pembelajaran juga belum terfokus. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya siswa yang masih 

berbicara sendiri dengan teman sebangku, kurang memperhatikan penjelasan guru, serta ada juga 

yang pasif. 

 

Adanya siklus II sudah mulai ada perubahan perilaku dari siswa ke arah yang lebih baik atau dari arah 

negatif menuju arah positif. Sudah mulai terlihat adanya perubahan dari siswa dalam menerima materi 

pelajaran, siswa sudah dapat berkonsentrasi dengan baik. Siswa juga sudah mulai serius dalam 

berlatih menulis laporan perjalanan supaya mendapatkan hasil yang maksimal. 

Hasil observasi pada siklus II siswa sudah siap mengikuti pembelajaran menulis laporan perjalanan 

menggunakan bantuan VCD karya wisata. Pada siklus I masih terlihat beberapa siswa berbicara 

sendiri dengan temannya, serta ada beberapa yang kurang aktif. Akan tetapi pada siklus II, jumlah 

siswa yang kurang siap menerima pelajaran berkurang. Hal ini berarti perubahan perilaku positif. 

Selain itu, siswa sendiri dalam hal ini lebih tertarik dengan media yang digunakan guru dalam 

pembelajaran. Hal ini dapat dibuktikan dengan semangat dan antusiasnya siswa pada saat mengikuti 

pelajaran. Kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran menulis laporan perjalanan pun semakin 

berkurang Setelah melihat hasil menulis laporan perjalanan menggunakan bantuan VCD karya wisata 

siswa menjadi semakin percaya diri karena hasilnya meningkat Nilai rata-rata yang diperoleh siswa 

meningkat dari siklus I ke siklus II. Dengan demikian sudah ada perubahan yang sangat baik. 

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diperoleh, bahwa siswa menyatakan 

perasaan senang pada saat mengikuti pembelajaran menulis laporan perjalanan menggunakan bantuan 

VCD karya wisata. Dengan adanya pembelajaran menulis laporan perjalanan menggunakan bantuan 

VCD karya wisata siswa belajar menulis laporan perjalanan sesuai dengan tahapan pembelajaran dari 

tahap yang mudah ke tahap yang sulit. Dengan demikian siswa benar-benar menulis laporan 

perjalanan. Pengetahuan siswa sendiri semakin bertambah dan dengan demikian diharapkan siswa 

akan lebih menguasai ketrampilan menulis khususnya laporan perjalanan. 

 

Dengan demikian dapat diperoleh simpulan bahwa dengan belajar menulis laporan perjalanan 

menggunakan bantuan VCD karya wisata mampu meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis 

laporan perjalanan. Selain itu, terjadi perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih baik dalam 

mengikuti pembelajaran menulis laporan perjalanan. 
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Penutup 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa ada peningkatan kemampuan menulis laporan perjalanan menggunakan bantuan 

VCD karya wisata pada siswa Kelas 8.1 SMP Negeri 1 Abung Tinggi. Proses pembelajaran menulis 

laporan perjalanan pada prasiklus belum menggunakan model belajar dan media. Selanjutnya pada 

siklus I digunakan bantuan VCD karya wisata. Hasil menulis laporan perjalanan pada siklus I 

menunjukkan siswa masih mengalami kesulitan dalam pemaparan informasi dan keterpaduan. Pada 

siklus II dilakukan perbaikan proses pembelajaran berdasarkan refleksi siklus I. Pada siklus I, siswa 

diberi pemahaman tentang hakikat menulis laporan perjalanan melalui bantuan VCD karya wisata, 

sedangkan pada siklus II, guru memberi pendalaman materi tentang penerapan media terutama bagi 

siswa yang masih belum memahaminya. Pada siklus II, guru juga memberikan pendalaman materi 

secara lebih intensif pada aspek-aspek penilaian yang masih belum dikuasai siswa pada siklus I. Pada 

siklus I, guru menggunakan media VCD karya wisata berupa perjalanan ke Candi Prambanan dengan 

topik yang dipilih berdasarkan kegiatan yang ada di lingkungan sekitar tempat wisata tersebut, 

sedangkan pada siklus II guru memilih media VCD karya wisata perjalanan studi tour ke Jakarta, 

Bandung, Bogor dengan topik yang lebih mudah dipahami siswa dan tetap mengukur kemampuan 

siswa. Perbaikan yang telah dilaksanakan pada siklus II menyebabkan proses pembelajaran menulis 

laporan perjalanan berlangsung dengan lancar dan mengalami peningkatan dibandingkan siklus I. Hal 

tersebut ditandai dengan perubahan perilaku siswa selama melaksanakan pembelajaran siklus II. 

 

Keterampilan menulis laporan perjalanan siswa Kelas 8.1 setelah mengikuti pembelajaran menulis 

laporan perjalanan dengan menggunakan bantuan VCD karya wisata mengalami peningkatan. 

Peningkatan ini diketahui dari tes prasiklus, siklus I, dan siklus II. Hasil tes pada prasiklus 

menunjukkan nilai rata-rata kelas sebesar 58,22 dalam kategori cukup. Pada siklus I nilai rata-rata 

siswa naik menjadi 63,85 dan masuk dalam kategori baik sehingga terjadi peningkatan sebesar 5,63%. 

Atau 9,67%. Pada siklus II mengalami peningkatan nilai rata-rata kelas menjadi 75.31 dan termasuk 

dalam kategori baik, dengan demikian mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 11,52 

atau 18,04%. Jadi peningkatan dari tahap prasiklus sampai siklus II adalah 17,15 atau 29,33% . 

 

Perilaku siswa Kelas 8.1 setelah mengikuti pembelajaran menulis laporan perjalanan menggunakan 

bantuan VCD karya wisata mengalami perubahan. Perubahan perilaku siswa dapat dibuktikan dari 

hasil data nontes yang berupa observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto. Perubahan 

perilaku siswa dapat dilihat dengan jelas saat pembelajaran berlangsung. Perubahan perilaku siswa ini 

ditunjukkan dengan berkurangnya perilaku negatif dan meningkatnya perilaku belajar positif siswa 

dari pembelajaran siklus I ke siklus II 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut.  

Penggunaan media VCD karya wisata dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis laporan 

perjalanan. Hal tersebut menunjukkan pentingnya penggunaan media dalam pembelajaran. Pengunaan 

media dalam pembelajaran akan mempermudah siswa dalam mencapai kompetensi dasar yang 

diinginkan. Oleh karena itu, guru dalam membelajarkan berbagai kompetensi dasar kepada siswa 

diharapkan dapat memanfaatkan berbagai media pembelajaran sekalipun dalam bentuk yang 

sederhana. Penggunaan media akan sangat berguna untuk menimbulkan daya tarik siswa terhadap 

pembelajaran yang nantinya akan berimbas pada peningkatan prestasi atau pemahaman siswa 

terhadap pembelajaran yang dilakukan.  
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to seek alternative problem solving as an effort to improve teacher discipline in 

teaching attendance in class through the application of Reward and Punishment. This school action research 

was carried out by the Head of MAN 1 Tanggamus on teachers at MAN 1 Tanggamus in the odd semester of the 

2018/2019 academic year. The research design used was a school action research design whose flow was to 

make a cycle, namely from action plans, implementing actions, observation and reflection on the 

implementation of the action for two cycles. The results of these reflections are used as guidelines for making 

decisions to continue or stop research. The research was carried out in a spiral in cycles until the second cycle. 

The results showed that the teacher's performance increased after taking action in the form of applying Reward 

and Punishment for two cycles, namely increasing discipline when entering class. In this School Action 

Research (PTS), an action was tried in the form of applying Reward and Punishment for teachers at MAN 1 

Tanggamus. The results showed that in the second cycle, teacher discipline in class attendance in the teaching 

and learning process increased and met the predetermined indicators of 75%. From the results of this study, it 

can be concluded that to improve teacher discipline in class attendance in teaching and learning activities, it 

can be done by applying rewards and punishments to teachers. 

Key Word: Discipline, Reward, Punishment 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan penelitian ini adalah ingin mencari alternatif pemecahan masalah sebagai upaya 

meningkatkan disiplin guru dalam kehadiran mengajar dikelas melalui penerapan Reward and Punishment. 

Penelitian tindakan Sekolah ini dilakukan oleh Kepala MAN 1 Tanggamus terhadap guru-guru di MAN 1 

Tanggamus pada semester ganjil Tahun Pelajaran 2018/ 2019. Rancangan penelitian yang digunakan adalah 

rancangan penelitian tindakan sekolah yang alurnya, yaitu membuat siklus yaitu dari rencana tindakan, 

melaksanakan tindakan, observasi dan refleksi pelaksanaan tindakan selama dua siklus. Hasil refleksi tersebut 

digunakan sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan mengambil keputusan melanjutkan atau 

menghentikan penelitian. Penelitian dilakukan secara spiral dalam siklus-siklus sampai siklus kedua. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kinerja guru meningkat setelah dilakukan tindakan yang berupa 

penerapan Reward and Punishment selama dua siklus yaitu peningkatan kedisiplinan pada saat masuk kelas. 

Dalam Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) ini, dicobakan tindakan berupa penerapan Reward and 

Punishment untuk para guru di MAN 1 Tanggamus. Hasil Penelitian menunjukkan pada siklus kedua, 

kedisiplinan guru dalam kehadiran dikelas pada proses belajar mengajar meningkat dan memenuhi indikator 

yang telah ditetapkan sebesar 75%. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan 

disiplin guru dalam kehadiran dikelas pada kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan dengan penerapan 

Reward and punishmen kepada guru. 

Kata Kunci: Disiplin, Reward, Punishment 
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Latar Belakang Masalah 

Guru adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya 

dalam bidang pendidikan melalui proses edukatif secara terpola, formal, dan sistematis. Dalam UU 

Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (pasal 1) dinyatakan bahwa: “Guru adalah pendidik 

professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai 

dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah”. Guru professional akan tercermin dalam penampilan pelaksanaan pengabdian 

tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. 

 

Untuk meningkatkan peranan guru dalam proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa, maka guru 

diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan mampu mengelola kelas. 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik dan mengevaluasi peserta didik, pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, kedisiplinan guru dan pegawai adalah sikap penuh kerelaan 

dalam mematuhi semua aturan dan norma yang ada dalam menjalankan tugasnya sebagai bentuk 

tanggung jawabnya terhadap pendidikan anak didiknya. Karena bagaimana pun seorang guru atau 

tenaga kependidikan (pegawai), merupakan cermin bagi anak didiknya dalam sikap atau teladan, dan 

sikap disiplin guru dan tenaga kependidikan (pegawai) akan memberikan warna terhadap hasil 

pendidikan yang jauh lebih baik. 

 

Peranan guru selain sebagai seorang pengajar, guru juga berperan sebagai seorang pendidik. Pendidik 

adalah seiap orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai tingkat 

kemanusiaan yang lebih tinggi (Sutari Imam Barnado, 1989:44). Sehinggga sebagai pendidik, seorang 

guru harus memiliki kesadaran atau merasa mempunyai tugas dan kewajiban untuk mendidik. 

 

Keteladanan guru dapat dilihat dari prilaku guru sehari-hari baik didalam sekolah maupun diluar 

sekolah. Selain keteladanan guru, kedisiplinan guru juga menjadi salah satu hal penting yang harus 

dimiliki oleh guru sebagai seorang pengajar dan pendidik. Fakta dilapangan yang sering kita jumpai 

disekolah adalah kurang disiplinnya guru, terutama masalah disiplin guru masuk kedalam kelas pada 

saat kegiatan pembelajaran dikelas. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tindakan sekolah dengan judul : ”Upaya Meningkatkan Disiplin Guru dalam Kehadiran 

Mengajar Dikelas Melalui penerapan Reward and Punishment di MAN 1 Tanggamus  semester Ganjil 

Tahun Ajaran 2018/2019. 

 

Identifikasi Masalah 

Masalah-masalah yang mendasari dari penelitian ini adalah: Masih banyak guru yang datang 

terlambat ke sekolah. Masih kurangnya disiplin guru dalam kehadiran mengajar di kelas. Guru masih 

sering terlambat masuk kelas. 

 

Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada upaya meningkatkan disiplin guru dalam kehadiran guru di kelas melalui 

reward and punishment. 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: ”Bagaimanakah Meningkatkan Kedisiplinan Guru 

Dalam Kehadiran Mengajar di Kelas  Melalui Penerapan Reward and Punishment Semester Ganjil 

Tahun Pelajaran 2018/2019? 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 1 │ Januari 2022 │    ISSN : 2620-9748              32 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mencari alternatif pemecahan masalah sebagai upaya 

meningkatkan disiplin guru dalam kehadiran mengajar dikelas melalui penerapan Reward and 

Punishment. 

 

Kajian Teori dan Pengajuan Hipotesis 

Berbagai penelitian menunjukkan peran kunci yang dapat dilakukan kepala sekolah agar dapat 

meningkatkan belajar dan pembelajaran, jelas bahwa kepala sekolah harus berperan sebagai leaders 

for learning (The Institute for Educational Leadership, 2000). Para kepala sekolah harus mengetahui 

isi pelajaran dan teknikteknik pedagogis. Para kepala sekolah harus bekerja bersama guru untuk 

meningkatkan keterampilan. 

 

Beberapa manfaat yang bisa diambil dari upaya pengembangan budaya sekolah, diantaranya : (1) 

menjamin kualitas kerja yang lebih baik; (2) membuka seluruh jaringan komunikasi dari segala jenis 

dan level baik komunikasi vertikal maupun horisontal; (3) lebih terbuka dan transparan; (4) 

menciptakan kebersamaan dan rasa saling memiliki yang tinggi; (4) meningkatkan solidaritas dan rasa 

kekeluargaan; (5) jika menemukan kesalahan akan segera dapat diperbaiki; dan (6) dapat beradaptasi 

dengan baik terhadap perkembangan IPTEK. Selain beberapa manfaat di atas, manfaat lain bagi 

individu (pribadi) dan kelompok adalah : (1) meningkatkan kepuasan kerja; (2) pergaulan lebih akrab; 

(3) disiplin meningkat; (4) pengawasan fungsional bisa lebih ringan; (5) muncul keinginan untuk 

selalu ingin berbuat proaktif; (6) belajar dan berprestasi terus serta; dan (7) selalu ingin memberikan 

yang terbaik bagi sekolah, keluarga, orang lain dan diri sendiri. 

 

Disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-

norma sosial yang berlaku. Adapun arti kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela 

menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan arti kesediaan 

adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan 

baik yang tertulis maupun tidak (Hasibuan ,1997:212). Menurut Davis disiplin kerja dapat diartikan 

sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi (Mangkunegara, 

2000 : 129). Dalam upaya penerapan kedisiplinan guru pada kehadiran dikelas dalam kegiatan belajar 

mengajar, bisa ditempuh dengan beberapa upaya. Adapun upaya dalam meningkatkan disiplin guru 

adalah sebagai berikut: (a) sekolah memiliki sistem pengendalian ketertiban yang dikelola dengan 

baik, (b) adanya keteladanan disiplin dalam sikap dan prilaku dimulai dari pimpinan sekolah, (c) 

mewajibkan guru untuk mengisi agenda kelas dan mengisi buku absen yang diedarkan oleh petugas 

piket, (d) pada awal masuk sekolah kepala sekolah bersama guru membuat kesepakatan tentang aturan 

kedisiplinan, (e) memperkecil kesempatan guru untuk ijin meninggalkan kelas, dan (f) setiap rapat 

pembinaan diumumkan frekuensi pelanggaran terendah. Dengan strategi tersebut diatas kultur disiplin 

guru dalam kegiatan pembelajaran bisa terpelihara dengan baik, suasana lingkungan belajar aman dan 

terkendali sehingga siswa bias mencapai prestasi belajar yang optimal. 

 

Reward dan punishment dikenal sebagai ganjaran, merupakan dua metode yang lazim diterapkan di 

sebuah organisasi, instansi, atau perusahaan yang menargetkan adanya produktivitas kerja yang tinggi 

dari para karyawannya. Reward artinya ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan. Dalam konsep 

manajemen, reward merupakan salah satu alat untuk peningkatan motivasi para pegawai. Metode ini 

bisa meng-asosiasi-kan perbuatan dan kelakuan seseorang dengan perasaan bahagia, senang, dan 

biasanya akan membuat mereka melakukan suatu perbuatan yang baik secara berulang-ulang. Selain 

motivasi, reward juga bertujuan agar seseorang menjadi giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau 

meningkatkan prestasi yang telah dicapai. 
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Sementara punishment diartikan sebagai hukuman atau sanksi. Jika reward merupakan bentuk 

reinforcement yang positif; maka punishment sebagai bentuk reinforcement yang negatif, tetapi kalau 

diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Tujuan dari metode ini adalah 

menimbulkan rasa tidak senang pada seseorang supaya mereka jangan membuat sesuatu yang jahat. 

Jadi, hukuman yang dilakukan mesti bersifat pedagogis menuju kearah yang lebih baik. 

 

Hipotesis yang diajukan pada penelitian tindakan sekolah ini adalah “Penerapan Reward dan 

punishment dapat meningkatkan kedisiplinan guru dalam kehadiran dikelas pada proses belajar 

mengajar di MAN 1 Tanggamus Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019.” 

 

Metodologi Penelitian 

Objek penelitian ini adalah kedisiplinan guru dalam masuk kelas tepat waktu. Penelitian Tindakan 

Sekolah ini dilakukan di MAN 1 Tanggamus  yang berloksi di Jl. Ir. H. Juanda No. 11 Kota Batu Kota 

agung Tanggamus. Penelitian dilakukan  selama  2 bulan , mulai tanggal 1 September  sampai dengan 

31 Oktober 2018.  Penelitian ini dilakukan pada semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019 MAN 1 

Tanggamus, sedangkan yang menjadi subyek penelitian adalah seluruh guru MAN 1 Tanggamus 

sebanyak 43 guru yang terdiri dari 19 laki-laki dan 24 perempuan. Teknik ini digunakan untuk 

mengumpul data sekunder melalui dokumen-dokumen tertulis yang diyakini integritasnya karena 

diperoleh dari hasil pingger print, dialog bersama kolaborator, data base sekolah, dan lain-lain. 

 

Observasi digunakan untuk melengkapi data dari wawancara dan pengumpulan dokumentasi, 

terutama dalam lingkup masalah penelitian, antara lain mengamati impelementasi kebijakan yang 

berkaitan dengan kedisiplinan guru dalam kehadiran dikelas pada kegiatan belajar mengajar. 

 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yang bersumber dari 

data primer maupun empiris. Melalui analisa data ini, dapat diketahui ada tidaknya peningkatan 

kedisiplinan guru dalam kehadiran dikelas melalui pemberian reward dan punishment yang 

merupakan fokus dari penelitian tindakan sekolah ini. 

 

Secara singkat PTS bertujuan untuk mencari pemecahan permasalahan nyata yang terjadi di sekolah-

sekolah, sekaligus mencari jawaban ilmiah bagaimana masalah-masalah tersebut bisa dipecahkan 

melalui suatu tindakan perbaikan. Kegiatan penelitian tindakan sekolah ini, terdiri dari dua siklus dan 

pada setiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu : Perencanaan , Pelaksanaan , Pengamatan , Refleksi . 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Tindakan yang dilakukan selama dua siklus menunjukkan adanya peningkatan tingkat kedisiplinan 

guru masuk kelas atau dalam menjalankan tugasnya.Kriteria yang digunakan dalam penelitian 

tindakan sekolah ini upaya yang dilakukan dalam meningkatkan disiplin guru adalah sebagai berikut: 

(a) sekolah memiliki sistem pengendalian ketertiban yang dikelola dengan baik, (b) adanya 

keteladanan disiplin dalam sikap dan prilaku dimulai dari pimpinan sekolah, (c) mewajibkan guru 

untuk mengisi agenda kelas dan mengisi buku absen yang diedarkan oleh petugas piket, (d) pada awal 

masuk sekolah kepala sekolah bersama guru membuat kesepakatan tentang aturan kedisiplinan, (e) 

memperkecil kesempatan guru untuk ijin meninggalkan kelas, dan (f) setiap rapat pembinaan 

diumumkan frekuensi pelanggaran terendah. 

 

Secara umum dari enam criteria yang disepakati menunjukkan tingkat ketatan yang meningkat dan 

sebaliknya tingkat pelanggaran semakin menurun. Berdasarkan analisis data, dari penelitian ini dapat 
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ditarik kesimpulan bahwa penerapan Reward dan Punishment efektif untuk meningkatkan disiplin 

kehadiran guru dikelas pada kegiatan belajar mengajar. Data yang diperoleh menunjukan bahwa 

setelah diadakan penerapan tindakan berupa Reward dan Punishment, guru yang terlambat lebih dari 

15 menit adalah 0, dan guru yang hadir tepat waktu dan  terlambat kurang dari 10 menit sebanyak 42 

orang guru atau 97,67 % dan yang terlambat di atas 10 sampai dengan 15 menit yaitu 1 orang guru 

atau 2,33%. Penerapan Reward dan Punishment dapat meningkat disiplin guru hadir didalam kelas 

pada kegiatan belajar mengajar. 

 

Kesimpulan 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan Reward dan Punishment efektif untuk meningkatkan 

disiplin kehadiran guru dikelas pada kegiatan belajar mengajar. Data yang diperoleh menunjukan 

bahwa setelah diadakan penerapan tindakan berupa Reward dan Punishment, guru hadir tepat waktu 

adalah 36 guru atau yang terlambat lebih dari 15 menit adalah 0, dan guru yang terlambat kurang dari 

10 menit sebanyak 6 orang guru. Penerapan Reward dan Punishment dapat meningkat disiplin guru 

hadir didalam kelas pada kegiatan belajar mengajar. 

 

Saran 

Karena adanya pengaruh positif Penerapan Reward dan Punishment terhadap disiplin guru hadir 

didalam kelas pada kegiatan belajar mengajar, maka melalui kesempatan ini penulis mengajukan 

beberapa saran: Semua Kepala Madrasah disarankan menerapkan system 

Reward dan Punishment sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan Guru. Hendaknya para guru 

dalam menerapkan disiplin tidak semata-mata untuk mendapatkan reward dari kepala madrasah. 
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MATERIALS RANKING THROUGH THE APPLICATION OF THE 

METHOD MAKE-A MATCH IN CLASS IV STUDENTS OF SDN I 

MARGA BATIN, WAWAY KARYA DISTRICT, LAMPUNG TIMUR 

REGENCY ACADEMIC YEAR 2019/2020 

 

PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA MATERI 

PERPANGKATAN MELALUI PENERAPAN METODE  

MAKE-A MATCH PADA SISWA KELAS IV SDN I MARGA BATIN 

KECAMATAN WAWAY KARYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
 

Akhmad Abdul Fatah, S.Pd 

SD Negeri I Marga Batin Kec. Waway Karya Kabupaten Lampung Timur 

Provinsi Lampung 

 

ABSTRACT 

The objectives of this action research are: (a) To find out how to improve mathematics learning achievement in 

ranking materials through the application of the make-a match method to fourth grade students at SDN I Marga 

Batin, Waway Karya District, East Lampung Regency, 2019/20 Academic Year? (b) To find out how is the effect 

of increasing mathematics learning achievement in ranking materials on the application of the Make-a Match 

method in fourth grade students at SDN I Marga Batin, Waway Karya District, East Lampung Regency, 

2019/2020 Academic Year? This research uses three rounds of action research. Each round consists of four 

stages, namely: design, activities and observations, reflection, and revision. The target of this research is the 

students of SDN I Marga Batin, Waway Karya District, East Lampung Regency. From the results of the 

analysis, it was found that student learning achievement has increased from cycle I to cycle III, namely, cycle I 

(68.18%), cycle II (77.27%), cycle III (86.36%). The conclusion of this study is that the imaginative learning 

method can have a positive effect on the learning motivation of students at SDN I Marga Batin, Waway Karya 

District, East Lampung Regency, and this learning model can be used as an alternative to learning to compose 

Mathematics 

Key Word:Learning Mathematics, Application of Make-a Match Method 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian tindakan ini adalah: (a) Untuk Mengetahui Bagaimanakah Peningkatan Prestasi Belajar 

Matematika Materi Perpangkatan Melalui Penerapan Metode Make-a Match Pada Siswa Kelas IV SDN I Marga 

Batin Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/20 ? (b) Untuk Mengetahui 

Bagaimanakah Pengaruh Peningkatan Prestasi Belajar Matematika Materi Perpangkatan Terhadap Penerapan 

Metode Make-a Match Pada Siswa Kelas IV SDN I Marga Batin Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung 

Timur Tahun Pelajaran 2019/2020?. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan sebanyak tiga putaran. 

Setiap putaran terdiri dari empat tahap yaitu: rancangan, kegiatan dan pengamatan, refleksi, danrefisi. Sasaran 

penelitian ini adalah siswa SDN I Marga Batin  Kecamatan Waway Karya  Kabupaten Lampung Timur. Dari 

hasil analis didapatkan bahwa prestasi belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus III yaitu, 

siklus I (68,18%), siklus II (77,27%), siklus III (86,36%). Kesimpulan dari penelitian ini adalah merode 

pembelajaran imajinatif dapat berpengaruh positifterhadap motivasi belajar Siswa SDN I Marga Batin 

Kecamatan Waway Karya  Kabupaten Lampung Timur, serta model pembelajaran ini dapat digunakan 

sebagaisalah satu alternatif pembelajaran mengarang Matematika . 

Kata Kunci: Belajar Matematika, Penerapan Metode Make-a Match  
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Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia. Agar tercipta manusia yang 

cerdas dan maju diperlukan peningkatan mutu pendidikan. Mutu pendidikan sangat erat kaitannya 

dengan mutu guru, karena guru sebagai ujung tombak kegiatan pendidikan. Proses pembelajaran akan 

optimal apabila guru mampu merencanakan pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Menurut Suryo 

Subroto (1997 : 19) Proses belajar mengajar meliputi kegiatan yang dilakukan guru mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi, dan program tidak lanjut. Pernyataan tersebut 

mengandung makna bahwa pembelajaran tidak lepas dari evaluasi. 

 

Pelajaran metematika merupakan pelajaran yang kurang diminati siswa, karena dianggap sebagai 

pelajaran p aling sulit. Hal ini menyebabkan timbul berbagai masalah baik bagi guru maupun orang 

tua siswa. Salah satu penyebabnya adalah guru belum menggunakan alat peraga yang sesuai. Guru 

belum menyadari beberapa hal dalam mengajar matematika seperti: Guru kurang memahami bahwa 

kecepatan berpikir siswa berbeda-beda. Guru sering menyampaikan konsep kurang memikirkan pola 

pikir siswa. Guru kurang memahami bahwa pola berpikir siswa SD bersifat konkrit menuju bersifat 

abstrak. Agar tercapai tujuan yang diinginkan guru harus memikirkan cara penyampaian materi secara 

efektif agar mudah diterima siswa secara nyata yaitu dengan menggunakan alat peraga yang sesuai, 

metode yang bervariasi serta evaluasi yang tepat. Penguasaan materi pelajaran matematika dengan 

kompetensi dasar menghitung perpangkatan di kelas IV SDN I Marga Batin Kecamatan Waway 

Karya, Kabupaten Lampung Timur  tahun pelajaran 2019/2020 dengan daya serap 5,9 karena hanya 

13 dari 22 siswa yang telah memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 6,0. 

 

Hal ini menunjukkan sebagian besar siswa SD mengalami kesulitan dalam mata pelajaran matematika 

khususnya pada materi menghitung perpangkatan. Masalah tersebut dapat mengganggu dan 

menghambat siswa untuk mencapai prestasi belajar yang tinggi. Untuk meningkatkan motivasi dan pe 

nguasaan siswa pada materi, penulis melakukan perbaikan pembelajaran yaitu dengan menerapkan 

metode make a match. 

 

Laporan ini dibuat berdasarkan catatan yang dibuat ketika merancang kegiatan perbaikan, selama 

pelaksanaan, observasi dan diskusi dengan teman sejawat dan supervisor. Pelaksanaan perbaikan 

pembelajaran dilakukan dalam dua siklus pada mata pelajaran matematika Kelas IV ini. 

 

Rumusan Masalah 

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

Peningkatan Prestasi Belajar Matematika Materi Perpangkatan Melalui Penerapan Metode make a 

match Pada Siswa Kelas IV SDN I Marga Batin Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur 

Tahun Pelajaran 2019/2020 ?. Bagaimanakah Pengaruh Peningkatan Prestasi Belajar Matematika 

Materi Perpangkatan Terhadap Penerapan Metode make a match Pada Siswa Kelas IV SDN I Marga 

Batin Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020 ? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Bagaimanakah Peningkatan Prestasi Belajar 

Matematika Materi Perpangkatan Melalui Penerapan Metode make a match pada Siswa Kelas IV SDN 

I Marga Batin Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020? 

Untuk Mengetahui Bagaimanakah Pengaruh Peningkatan Prestasi Belajar Matematika Materi 

Perpangkatan Terhadap Penerapan Metode make a match pada siswa kelas IV SDN I Marga Batin 

Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020 ? 

 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 1 │ Januari 2022 │    ISSN : 2620-9748              37 

 

Kajian Pustaka 

Belajar adalah proses suatu perilaku (Skinner ;9) Belajar adalah suatu proses dimana suatu organisme 

berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman (Gagne, 1884). Belajar adalah aktivitas mental 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman, keaktifan, keterampilan dan sikap. Perubahan itu bersifat konstan dan 

berbekas (menurut Winkel) Dari pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu 

proses perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri seseorang. 

 

Prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai, dilakukan, dan dikerjakan oleh seseorang. Prestasi 

belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, 

lazimnya ditujukan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru. (Tim Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 1990, 700). 

 

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ” Prestasi belajar adalah merupakan hasil yang telah 

dicapai dalam penguasaan materi yang diwujudkan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru. 

 

Metode artinya cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu 

pengetahuan), cara kerja konsisten untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai 

tujuan yang ditentukan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1980). Metode artinya cara kerja yang 

bersifat relatif umum yang sesuai untuk mencapai tujuan tertentu.( T. Raka Joni, 1993) Dengan 

demikian metode dapat diartikan sebagai cara/ jalan menyajikan/melaksanakan kegiatan untuk 

mencapai tujuan. make a match artinya mencari pasangan ( kamus Bahasa Inggris). 

 

Kerangka Pemikiran 

Metode make a match apabila digunakan secara optimal sebagai salah satu alternatif penyampaian 

bahan pembelajaran akan mampu meningkatkan prestasi belajar siswa dan dapat melatih berfikir 

siswa secara kritis. 

 

Hipotesis Tindakan 

Jika metode make a match dilaksanakan dengan baik maka prestasi belajar Matematika khususnya 

materi menghitung perpangkatan akan meningkat. 

 

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 Oja dan Sumarjan (dalam Titik Sugiarti, 1997; 8) mengelompokkan penelitian tindakan 

menjadi empat macam yaitu (a) guru bertindak sebagai peneliti, (b) penelitian tindakan kolaboratif, 

(c) Simultan terintegratif, dan (d) administrasi social ekperimental. 

 

Dalam penelitian tindakan ini menggunakan bentu guru sebagai peneliti, penanggung jawab penuh 

penelitian tindakan adalah praktisi (guru). Tujuan utama dari penelitian tindakan ini adalah 

meningkatkan hasil pembelajaran di kelas dimana guru secara penuh terlibat dalam penelitian mulai 

dari perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Penelitian ini akan dihentikan apabila 

ketuntasan belajar secara kalasikal telah mencapai 85% atau lebih. Jadi dalam penelitian ini, peneliti 

tidak tergantung pada jumlah siklus yang harus dilalui. 
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Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data 

yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di SDN I Marga Batin Kecamatan Waway Karya Kabupaten 

Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020. Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya 

penelitian atau saat penelitian ini dilangsungkan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 

semester gasal 2019/2020. Subyek penelitian adalah siswa-siswi kelas IV SDN I Marga Batin 

Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020.  

 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut Tim Pelatih Proyek PGSM, 

PTK adalah suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk 

meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan mereka dalam  melaksanakan tugas, memperdalam 

pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan itu, serta memperbaiki kondisi dimana 

praktek pembelajaran tersebut dilakukan (dalam Mukhlis, 2000: 3). Sedangkah menurut Mukhlis 

(2000: 5) PTK adalah suatu bentuk kajian yang bersifat sistematis reflektif oleh pelaku tindakan untuk 

memperbaiki kondisi pembelajaran yang dilakukan. 

 

Adapun tujuan utama dari PTK adalah untuk memperbaiki/meningkatkan pratek pembelajaran secara 

berkesinambungan, sedangkan tujuan penyertaannya adalah menumbuhkan budaya meneliti di 

kalangan guru (Mukhlis, 2000: 5). Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian 

tindakan, maka penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart  

(dalam Sugiarti, 1997: 6), yaitu berbentuk spiral dari sklus yang satu ke siklus yang berikutnya. Setiap 

siklus meliputi planning (rencana), action (tindakan), observation (pengamatan), dan reflection 

(refleksi). Langkah pada siklus berikutnya adalah perncanaan yang sudah direvisi, tindakan, 

pengamatan, dan refleksi.  

 

Metode Pengumpulan Data 

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

penemuan, observasi aktivitas siswa dan guru, dan tes formatif. 

 

Untuk mengetahui keefektivan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran perlu diadakan analisa 

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

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

dengan tujuan untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai siswa juga untuk memperoleh respon 

siswa terhadap kegiata pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Data penelitian yang diperoleh berupa hasil uji coba item butir soal, data observasi berupa 

pengamatan pengelolaan pembelajaran penemuan  dan pengamatan aktivitas siswa dan guru pada 

akhir pembelajaran, dan data tes formatif siswa pada setiap siklus. Data hasil uji coba item butir soal 

digunakan untuk mendapatkan tes yang betul-betul mewakili apa yang diinginka. Data ini selanjutnya 

dianalisis tingkat validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda. 

 

Data lembar observasi diambil dari dua pengamatan yaitu data pengamatan penglolaan pembelajaran 

penemuan  yang digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan metode pembelajaran penemuan  

dalam meningkatkan prestasi  Data tes formatif untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa 

setelah diterapkan pembelajaran penemuan . 
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Analisis Item Butir Soal 

Sebelum melaksanakan pengambilan data melalui instrumen penelitian berupa tes dan mendapatkan 

tes yang baik, maka data tes tersebut diuji dan dianalisi. Uji coba dilakukan pada siswa di luar sasaran 

penelitian. Analisis tes yang dilakukan meliputi: Validitas butir soal dimaksudkan untuk mengetahui 

kelayakan tes sehingga dapat digunakan sebagai instrument dalam penelitian ini. Dari perhitungan 46 

soal diperoleh 16 soal tidak valid dan 30 soal valid.  Soal-soal yang telah memenuhi syarat validitas 

diuji reliabilitasnya. Dari hasil perhitungan diperoleh koefisien reliabilitas r11  sebesar 0, 775. Harga 

ini lebih besar dari harga r product moment. Untuk jumlah siswa (N = 22) dengan r (95%) = 0,423.  

Analisis daya pembeda dilakukan untuk mengetahui kemampuan soal dalam membedakan siswa yang 

berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Dari hasil analisis daya pembeda 

diperoleh soal yang berkriteria jelek sebanyak 14 soal, berkriteria cukup 20 soal, berkreteria baik 10 

soal, dan yang berkriteria tidak baik 2 soal. Dengan demikian soal-soal tes yang digunakan telah 

memenuhi syara-syarat validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda. 

 

Analisis Data Penelitian Persiklus 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pelajaran 1, 

LKS 1, soal tes formatif 1, dan alat-alat pengajaran yang mendukung. Pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar untuk siklus I dilaksanakan pada tanggal 4 September 2019 di kelas IV dengan jumlah siswa 

22 siswa. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar mengajar mengacu 

pada rencana pelajaran yang telah dipersiapkan. Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan 

dengan pelaksanaan belajar mengajar. Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif I 

dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah 

dilakukan. Adapun data hasil penelitian pada siklus I adalah sebagai berikut: 

 

         Tabel. Hasil Tes Formatif Siswa Pada Siklus I 

No. Urut Nilai 
Keterangan  

No. Urut Nilai 
Keterangan  

T TT T TT 

1 60  √ 12 60  √ 

2 70 √  13 80 √  

3 70 √  14 70 √  

4 60  √ 15 80 √  

5 80 √  16 70 √  

6 80 √  17 90 √  

7 70 √  18 60  √ 

8 70 √  19 60  √ 

9 60  √ 20 70 √  

10 80 √  21 70 √  

11 50  √ 22 60  √ 

Jumlah  750 7 4 Jumlah  770 8 4 

Jumlah Skor 1520 

Jumlah Skor Maksimal Ideal 2200  

Rata-Rata Skor Tercapai 69,09 

Keterangan:  T      : Tuntas  

TT     : Tidak Tuntas 

Jumlah siswa yang tuntas   : 14 

Jumlah siswa yang belum tuntas  : 8 

Klasikal     : Belum tuntas 
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Tabel Rekapitulasi Hasil Tes Siklus I 

No Uraian Hasil Siklus I 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

69,09 

14 

68,18 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan metode pembelajaran penemuan  

diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 69,09 dan ketuntasan belajar mencapai 63,63% 

atau ada 14 siswa  dari 22 siswa sudah tuntas belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus 

pertama secara klasikal siswa belum tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai ≥ 65 hanya 

sebesar 63,63% lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 85%.  

 

Siklus II 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pelajaran 2, 

LKS 2, soal tes formatif II, dan alat-alat pengajaran yang mendukung. Pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar untuk siklus II dilaksanakan pada tanggal 11 September 2019 di kelas IV dengan jumlah 

siswa 22 siswa. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar mengajar 

mengacu pada rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus I, sehingga kesalahan atau 

kekurangan pada siklus I tidak terulang lagi pada siklus II. Pengamatan (observasi) dilaksanakan 

bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar. Adapun data hasil penelitian pada siklus II adalah 

sebagai berikut. 

 

                                    Tabel. Hasil Tes Formatif Siswa pada Siklus II 

No. Urut Nilai 
Keterangan  

No. Urut Nilai 
Keterangan  

T TT T TT 

1 60  √ 12 90 √  

2 80 √  13 80 √  

3 80 √  14 80 √  

4 90 √  15 80 √  

5 90 √  16 80 √  

6 60  √ 17 60  √ 

7 80 √  18 80 √  

8 70 √  19 70 √  

9 60  √ 20 60  √ 

10 80 √  21 80 √  

11 90 √  22 80 √  

Jumlah  840 8 3 Jumlah 840 9 2 

Jumlah Skor 1680 

Jumlah Skor Maksimal Ideal 2200  

Rata-Rata Skor Tercapai 76,36 

 

Keterangan:  T      : Tuntas  

TT     : Tidak Tuntas 

Jumlah siswa yang tuntas   : 17 

Jumlah siswa yang belum tuntas  : 5 

Klasikal     : Belum tuntas 
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Tabel. Rekapitulasi Hasil Tes Siklus II 

No Uraian Hasil Siklus II 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

76,36 

17 

77,27 

 

Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 76,36 dan ketuntasan belajar 

mencapai 77,27% atau ada 17 siswa dari 22 siswa sudah tuntas belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa 

pada siklus II ini ketuntasan belajar secara klasikal telah megalami peningkatan sedikit lebih baik dari 

siklus I. 

 

Siklus III 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pelajaran 3, 

LKS 3, soal tes formatif 3, dan alat-alat pengajaran yang mendukung. 

 

Tahap kegiatan dan pengamatan 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus III dilaksanakan pada tanggal 18 September 2019 

di kelas IV dengan jumlah siswa 22 siswa. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru. Adapun 

proses belajar mengajar mengacu pada rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus II, 

sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus II tidak terulang lagi pada siklus III. Pengamatan 

(observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar. Instrumen yang digunakan 

adalah tes formatif III. Adapun data hasil peneitian pada siklus III adalah sebagai berikut: 

 

                 Tabel Hasil Tes Formatif Siswa Pada Siklus III 

No. Urut Nilai 
Keterangan  

No. Urut Nilai 
Keterangan  

T TT T TT 

1 90 √  12 90 √  

2 90 √  13 90 √  

3 90 √  14 90 √  

4 80 √  15 60  √ 

5 90 √  16 90 √  

6 80 √  17 80 √  

7 90 √  18 70 √  

8 60  √ 19 70 √  

9 90 √  20 80 √  

10 90 √  21 90 √  

11 60  √ 22 80 √  

Jumlah  910 9 2 Jumlah  890 10 1 

Jumlah Skor 1800 

Jumlah Skor Maksimal Ideal 2200  

Rata-Rata Skor Tercapai 81,82 

                   Keterangan:  T      : Tuntas  

TT     : Tidak Tuntas 

Jumlah siswa yang tuntas   : 19 

Jumlah siswa yang belum tuntas  : 3 

Klasikal     : Tuntas  
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                                           Tabel Rekapitulasi Hasil Tes Siklus III 

No Uraian Hasil Siklus III 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

81,82 

19 

86,36 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai rata-rata tes formatif sebesar 81,82 dan dari 22 siswa yang 

telah tuntas sebanyak 19 siswa dan 3 siswa belum mencapai ketuntasan belajar. Maka secara klasikal 

ketuntasan belajar yang telah tercapai sebesar 86,36% (termasuk kategori tuntas).  Hasil pada siklus 

III ini mengalami peningkatan lebih baik dari siklus II. Adanya peningkatan hasil belajar pada siklus 

III ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran 

penemuan  sehingga siswa menjadi lebih terbiasa dengan pembelajaran seperti ini sehingga siswa 

lebih mudah dalam memahami materi yang telah diberikan. Pada siklus III ini ketuntasan secara 

klasikal telah tercapai, sehingga penelitian ini hanya sampai pada siklus III.  

 

Refleksi, pada tahap ini akan dikaji apa yang telah terlaksana dengan baik maupun yang masih kurang 

baik dalam proses belajar mengajar dengan penerapan pembelajaran penemuan. Dari data-data yang 

telah diperoleh dapat duraikan sebagai berikut: Selama proses belajar mengajar guru telah 

melaksanakan semua pembelajaran dengan baik. Meskipun ada beberapa aspek yang belum 

sempurna, tetapi persentase pelaksanaannya untuk masing-masing aspek cukup besar. Berdasarkan 

data hasil pengamatan diketahui bahwa siswa aktif selama proses belajar berlangsung. Kekurangan 

pada siklus-siklus sebelumnya sudah mengalami perbaikan dan peningkatan sehingga menjadi lebih 

baik. Hasil belajar siswa pada siklus III mencapai ketuntasan. 

 

Pada siklus III guru telah menerapkan pembelajaran penemuan  dengan baik dan dilihat dari aktivitas 

siswa serta hasil belajar siswa pelaksanaan proses belajar mengajar sudah berjalan dengan baik. Maka 

tidak diperlukan revisi terlalu banyak, tetapi yang perlu diperhatikan untuk tindakan selanjutnya 

adalah memaksimalkan dan mepertahankan apa yang telah ada dengan tujuan agar pada pelaksanaan 

proses belajar mengajar selanjutnya penerapan pembelajaran penemuan  dapat meningkatkan proses 

belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

 

Pembahasan 

Hasil peneilitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran penemuan  memiliki dampak positif dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman siswa 

terhadap materi yang disampaikan guru (ketuntasan belajar meningkat dari siklus I, II, dan II) yaitu 

masing-masing 63,63%, 77,27%, dan 86,36%. Pada siklus III ketuntasan belajar siswa secara klasikal 

telah tercapai. 

 

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

siswa dalam proses pembelajaran penemuan  dalam setiap siklus mengalami peningkatan. Hal ini 

berdampak positif terhadap prestasi belajar siswa yaitu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai 

rata-rata siswa pada setiap siklus yang terus mengalami peningkatan. 

 

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

dalam proses pembelajaran Matematika  yang paling dominan adalah bekerja dengan menggunakan 

alat/media, mendengarkan/ memperhatikan penjelasan guru, dan diskusi antar siswa/antara siswa 

dengan guru. Jadi dapat dikatakan bahwa aktivitas siswa dapat dikategorikan aktif. Sedangkan untuk 

aktivitas guru selama pembelajaran telah melaksanakan langah-langkah pembelajaran penemuan  
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dengan baik. Hal ini terlihat dari aktivitas guru yang muncul di antaranya aktivitas membimbing dan 

mengamati siswa dalam mengerjakan kegiatan LKS/menemukan konsep, menjelaskan/melatih 

menggunakan alat, memberi umpan balik/evaluasi/tanya jawab dimana prosentase untuk aktivitas di 

atas cukup besar. 

 

Kesimpulan   

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

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

dengan penemuan  memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa yang ditandai 

dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu siklus I (63,63%), siklus II 

(77,27%), siklus III (86,36%). Penerapan metode pembelajaran penemuan  mempunyai pengaruh 

positif, yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang ditunjukan dengan hasil wawancara 

dengan sebagian siswa, rata-rata jawaban siswa menyatakan bahwa siswa tertarik dan berminat 

dengan metode pembelajaran penemuan  sehingga mereka menjadi termotivasi untuk belajar. 

 

Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses belajar mengajar Matematika  

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

berikut: Untuk melaksanakan model penemuan  memerlukan persiapan yang cukup matang, sehingga 

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

penemuan  dalam proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang optimal. Dalam rangka 

meningkatkan prestasi belajar siswa, guru hendaknya lebih sering melatih siswa dengan berbagai 

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

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

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

hasil penelitian ini hanya dilakuakan di SDN I Marga Batin Kecamatan Waway Karya Kabupaten 

Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020 . 
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ABSTRACT 

The use of the demonstration learning model in improving science learning outcomes for fifth grade students at 

SD GMIM Karondoran. The problems to be studied in this study are: the low value of science subjects 

compared to the value of other subjects. Because of the 26 students only 6 students reached the KKM while 20 

students did not reach the KKM or there were only 23% of students who could achieve the level of learning 

success according to the KKM. This study aims to improve science learning outcomes through the application of 

the demonstration learning model to fifth grade students at SD GMIM Karondoran. This study uses a research 

model from Kemmis and Mc Taggart, 1988 (in Zainal Aqip) with two rounds, consisting of four stages, namely: 

1. planning, 2. Action implementation, 3. Observation and 4. reflection. From the results of the analysis, it was 

found that student learning outcomes increased from cycle I to cycle II, namely, cycle I (56.9%), cycle II 

(83.1%). The conclusion is that the application of the demonstration learning model can improve science 

learning outcomes for Class V SD GMIM Karondoran. 

Key Word: Natural Science Demonstration Learning Model 

 

ABSTRAK 

Permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah :rendahnya nilai matapelajaran IPA dibandingkan 

dengan nilai mata pelajaran lain. Karena dari 26 siswahanya 6 siswa yang mencapai KKM sedangkan 20 siswa 

tidak mencapai KKM atau hanya ada 23% siswa yang dapat mencapai tingkat keberhasilan belajar sesuai KKM. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA melalui penerapan model pembelajaran 

demonstarsi pada siswa kelas V SD GMIM Karondoran. Penelitian ini menggunakan penelitian model dari 

Kemmis dan Mc  Taggart,1988 (dalam Zainal Aqip) dengan dua putaran, terdiri dari empat tahapyaitu: 

1.perencanaan, 2. Pelaksanaan tindakan, 3. Observasi dan 4. refleksi. Dari hasil analisis didapatkan hasil belajar 

siswa mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus II yaitu, siklus I (56,9%), siklus II (83,1%). 

Kesimpulan adalah penerapan model pembelajaran demonstarsi dapat meningkatkan hasil belajar IPA Kelas V 

SD GMIM Karondoran. 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Demonstarsi Ilmu Pengetahuan Alam 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Alam adalah adalah tempat belajar. Dari alam kita mengetahui banyak hal tentang berbagai 

perubahan-perubahan yang terjadi. Entah itu terjadi secara alamiah ataupun terjadi karena ada 

perlakuan makhluk hidup dan lingkungan. Guru yang adalah ujung tombak dan pemeran utama dalam 

memperkenalkan kepada generasi penerus tentang pentingnya mencintai dan melestarikan lingkungan 

dituntut untuk kreatif memanfaatkan lingkungan khususnya lingkungan tempat belajar yakni sekolah 

sebagai tempat pembentukan sikap mencintai lingkungan.Untuk lebih meningkatkan rasa kesadaran, 

tanggung jawab, kecintaan serta kepedulian terhadap lingkungan, perlu ditanamkan pendidikan 
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lingkungan sejak dini, yaitu melalui pendidikan berbudaya lingkungan di Sekolah Dasar. Di Kota 

Bitung beberapa sekolah dasar telah melaksanakan pembelajaran lingkungan. Tetapi belum diketahui 

sejauh mana pembelajaran ini berlangsung di sekolah dasar. Mengingat di sekolah dasar belum ada 

guru IPA yang khusus menguasai bidang lingkungan.  

 

Berdasarkan data yang diperoleh maka peneliti melakukan langkah perbaikan dalam proses 

pembelajaran dalam rangkah memperbaiki tingkat pemamahaman peserta didik terhadap materi 

pembelajaran dengan membangkitkan semangat peserta didik juga dalam rangka menanamkan 

kebiasaan untuk mencintai lingkungan serta melestarikannya. 

 

Usaha perbaikan proses belajar peserta didik lebih diarahkan pada penggunaan lingkungan sekolah 

sebagai sumber belajar dengan tujuan agar proses belajar peserta didik semakin biasa  untuk 

menemukan sendiri tahapan Perpindahan Panas. Pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dapat mengubah manusia dalam pikiran, perbuatan, dan 

perasaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan mempunyai peranan dalam mengubah 

masyarakat serta memberi warna baru bagi masyarakat dan kebudayaan yang hidup di dalamnya. 

Sekolah Dasar pada dasarnya merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program 

pendidikan enam tahun. Pendidikan sekolah dasar sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional 

mempunyai peranan amat penting dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ki 

Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan nasional mengemukakan bahwa pendidikan itu 

dimaksudkan untuk mengembangkan peserta didik sebagai manusia (individu) dan sebagai anggota 

masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 

 

Sehubungan dengan hal di atas untuk meningkatkan mutu pendidikan secara khusus pendidikan 

sekolah dasar maka diharapkan semua komponen pendidikan dalam hal ini guru untuk berperan dalam 

hal peningkatan mutu pendidikan. Lebih lanjut bagi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran 

pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam masih banyak mengalami kesulitan karena kurang peran 

siswa dalam proses belajar mengajar dan model pembelajaran yang monoton di kelas V. Hal ini 

terlihat dari masih rendahnya nilai mata pelajaran IPA dibandingkan dengan nilai mata pelajaran lain. 

Sedangkan 20 siswa tidak mencapai KKM. Hal ini disebabkan penggunaan metode pembelajaran yang 

tidak sesuai. 

 

Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti melaksanakan penelitian tindakan kelas dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Demonstrasi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA kelas V GMIM 

Karondoran.” 

 

Tinjauan Pustaka 

Model pembelajaran demonstrasi adalah model mengajar yang menggunakan peragaan untuk 

memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada 

peserta didik. 

 

Kelebihan model pembelajaran demonstrasi adalah: Demonstrasi dapat mendorong motivasi belajar 

peserta didik. Demonstrasi dapat menghidupkan pelajaran karena peserta didik tidak hanya 

mendengar tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. Demonstrasi dapat mengaitkan teori dengan 

peristiwa alam lingkungan sekitar. Dengan demikian peserta didik dapat lebih meyakini kebenaran 

materi pelajaran. Demonstrasi apabila dilaksanakan dengan tepat, dapat terlihat hasilnya. 

Demonstrasi seringkali mudah teringat daripada bahasa dalam buku pegangan atau penjelasan 
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pendidik. Melalui demonstrasi peserta didik terhindar dari verbalisme karena langsung 

memperhatikan bahan pelajaran yang dijelaskan. 

 

Kelemahan model pembelajaran demonstrasi adalah menurut Djamarah model pembelajaran 

demonstrasi selain mempunyai kelebihan juga mempunyai kelemahan yaitu: Peserta didik terkadang 

sukar melihat dengan jelas benda yang akan dipertunjukkan.  Tidak semua benda dapat 

didemonstrasikan. Sukar dimengerti apabila didemonstrasikan oleh guru yang kurang menguasai apa 

yang didemonstrasikan. Demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang, sebab tanpa 

persiapan yang memadai demonstrasi bisa gagal sehingga dapat menyebabkan model ini tidak efektif 

lagi. Demonstrasi memerlukan peralatan, bahan-bahan dan tempat yang memadai berarti penggunaan 

model ini lebih mahal jika dibandingkan dengan ceramah. Demonstrasi memerlukan kemampuan dan 

keterampilan guru yang khusus sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih profesional.  

 

Menurut Sudjana (2010), hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajar. Selanjutnya Warsito (dalam Depdiknas, 2006) mengemukakan bahwa hasil dari 

kegiatan belajar ditandai dengan adanya perubahan perilaku ke arah positif yang relatif permanen 

pada diri orang yang belajar.   

 

Sehubungan dengan pendapat itu, maka Wahidmurni, dkk. (2010) menjelaskan bahwa sesorang dapat 

dikatakan telah berhasil dalam belajar jika ia mampu menunjukkan adanya perubahan dalam dirinya. 

Perubahan-perubahan tersebut di antaranya dari segi kemampuan berpikirnya, keterampilannya, atau 

sikapnya terhadap suatu objek. 

 

Jika dikaji lebih mendalam, maka hasil belajar dapat tertuang dalam Taksonomi Bloom, yakni 

dikelompokkan dalam tiga ranah (domain) yaitu domain kognitif atau kemampuan berpikir, domain 

afektif atau sikap, dan domain psikomotor atau keterampilan. Sehubungan dengan itu, Gagne (dalam 

Sudjana, 2010) mengembangkan kemampuan hasil belajar menjadi lima macam antara lain:  (1) hasil 

belajar intelektual merupakan hasil belajar terpenting dari sistem lingsikolastik; (2) strategi kognitif 

yaitu mengatur cara belajar dan berfikir seseorang dalam arti seluas-luasnya termaksuk kemampuan 

memecahkan masalah; (3) sikap dan nilai, berhubungan dengan arah intensitas emosional dimiliki 

seseorang sebagaimana disimpulkan dari kecenderungan bertingkah laku terhadap orang dan kejadian; 

(4) informasi verbal, pengetahuan dalam arti informasi dan fakta; dan (5) keterampilan motorik yaitu 

kecakapan yang berfungsi untuk lingkungan hidup serta memprestasikan konsep dan lambang. 

 

Berdasarkan konsepsi di atas, pengertian hasil belajar dapat disimpulkan sebagai perubahan perilaku 

secara positif serta kemampuan yang dimiliki siswa dari suatu interaksi tindak belajar dan mengajar 

yang berupa hasil belajar intelektual, strategi kognitif, sikap dan nilai, inovasi verbal, dan hasil belajar 

motorik.  Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih 

baik dibandingkan dengan sebelumnya. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar Menurut Munadi (Rusman, 2012) antara  lain meliputi 

faktor internal dan faktor eksternal: Faktor Fisiologis. Secara umum kondisi fisiologis, seperti 

kesehatan yang prima, tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak dalam keadaan cacat jasmani dan 

sebagainya. Hal tersebut dapat mempengaruhi peserta didik dalam menerima materi pelajaran. Faktor 

Psikologis. Setiap indivudu dalam hal ini peserta didik pada dasarnya memiliki kondisi psikologis 

yang berbeda-beda, tentunya hal ini turut mempengaruhi hasil belajarnya. Beberapa faktor psikologis 

meliputi intelegensi (IQ), perhatian, minat, bakat, motif, motivasi, kognitif dan daya nalar peserta 

didik.  
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Faktor Eksternal 

Faktor Lingkungan. Faktor lingkungan dapat mempengurhi hasil belajar. Faktor lingkungan ini 

meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan alam misalnya suhu, kelembaban dan 

lain-lain. Belajar pada tengah hari di ruangan yang kurang akan sirkulasi udara akan sangat 

berpengaruh dan akan sangat berbeda pada pembelajaran pada pagi hari yang kondisinya masih segar 

dan dengan ruangan yang cukup untuk bernafas lega.  

 

Faktor Instrumental. Faktor-faktor instrumental adalah faktor yang keberadaan dan penggunaannya 

dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor-faktor ini diharapkan dapat berfungsi 

sebagai sarana untuk tercapainya tujuan-tujuan belajar yang direncanakan. Faktor-faktor instrumental 

ini berupa kurikulum, sarana dan guru. 

 

Menurut Sunarto (2009) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar antara lain: 

Faktor intern adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yangdapat mempengaruhi 

prestasi belajarnya.  Diantara faktor-faktor intern yang dapat mempengaruhi prestasi belajar seseorang 

antara lain: Kecerdasan/intelegensi, Bakat, Minat, Motivasi. 

  

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar seseorang yang sifatnya 

berasal dari luar diri seseorang tersebut. Yang termasuk faktor-faktor ekstern antara lain: Keadaan 

lingkungan keluarga, Keadaan lingkungan sekolah, dan Keadaan lingkungan masyarakat.  

 

Metodologi Penelitian 

Metode  penelitian  yang digunakan   dalam  penelitian ini adalah model   penelitian  tindakan  kelas  

(PTK) yang  mengacu  pada  Kemmis  dan  Mc  Taggart, 1988 (dalam Zainal Aqip)dilaksanakan  

melalui  2 siklus  dan  dalam  setiap  siklus  terdiri  dari  4  tahap  yaitu: Perencanaan, Pelaksanaan  

Tindakan, Observasi, dan Refleksi.                                                                   

 

Prosedur  Penelitian 

Siklus I 

Perencanaan 

a. Membuat RPP 

b. Menyiapkan alat peraga atau media pembelajaran 

c. Membuat LKPD 

d. Membuat lembar penilaian 

e. Membuat pedoman observasi 

f. Mengorganisasikan kelompok 

 

Tindakan / Pelaksanaan 

Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan menggunakan model pembelajaran 

Demonstrasi yaitu : 

a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 

b. Guru menyajikan gambaran sekilas materi yang akan disampaikan  

c. Menyiapkan bahan atau alat yang diperlukan 

d. Menunjuk salah seorang siswa untuk mendemontrasikan sesuai skenario yang telah disiapkan. 

e. Seluruh siswa memperhatikan demontrasi dan menganalisanya. 

f. Tiap siswa mengemukakan hasil analisanya dan juga pengalaman siswa didemontrasikan. 

g. Guru membuat kesimpulan. 
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Observasi 

Dalam proses pembelajaran guru mengamati bagaimana interaksi siswa pada saat pelaksanaan 

pembelajaran dan bagaimana siswa merespons tugas yang diberikan dan melaksanakan apa yang 

menjadi tugas siswa dengan menggunakan pedoman observasi, kemudian yang mengamati cara 

mengajar guru pada saat pembelajaran berlangsung adalah guru kelas atau teman sejawat.  

 

Refleksi 

Kegiatan refleksi ini dilakukan ketika guru sudah selesai melakukan tindakan, dimana guru menilai 

atau mengevaluasi, bila ternyata hasil evaluasi belajar di siklus I ini belum berhasil mencapai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) 70 %, maka akan dilanjutkan dengan putaran ke 2.  

 

Siklus II 

Perencanaan 

a. Membuat RPP 

b. Menyiapkan alat peraga atau media pembelajaran 

c. Membuat LKPD 

d. Membuat lembar penilaian 

e. Membuat pedoman observasi 

f. Mengorganisasikan kelompok 

Tindakan / Pelaksanaan 

Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan menggunakan model pembelajaran 

demonstrasi yaitu : 

 

Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 

Guru menyajikan gambaran sekilas materi yang akan disampaikan 

Menyiapkan bahan atau alat yang diperlukan  

Menunjuk salah seorang siswa untuk mendemontrasikan sesuai skenario yang telah disiapkan. 

Seluruh siswa memperhatikan demontrasi dan menganalisanya. 

Tiap siswa mengemukakan hasil analisanya dan juga pengalaman siswa didemontrasikan. 

Guru membuat kesimpulan. 

   

Subjek Penelitian 

Yang menjadi subjek penelitian adalah siswa di kelas V GMIM Karondoran. dengan jumlah 26 siswa, 

terdiri dari laki – laki 15 dan perempuan 11.  

 

Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik : 

1. Observasi 

Pengamatan dilakukan pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung, interaksi antara guru 

dengan siswa pada saat pembelajaran dan bagaimana respon yang dilakukan siswa, kemudian 

yang diamati cara guru mengajar dan yang melakukan pengamatan adalah guru kelas atau teman 

sejawat.  

1. Tes 

Tes yang digunakan adalah tulisan dengan memberikan evaluasi kepada siswa untuk melihat 

sejauhmana pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan serta menentukan 

siswa berhasil atau tidak dalam pembelajaran.  
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Teknik  Analisis  Data 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, data analisis dengan menggunakan statistik sederhana 

perhitungan persentase (%) dengan rumus : 

 

KB =
𝑻

𝑻𝒕
𝑿𝟏𝟎𝟎% 

 

Dimana :  

KB = Ketuntasan Belajar 

T = Jumlah skor yang   diperoleh siswa 

Tt = Jumlah skor total  seluruh siswa 

Setelah dilakukan perhitungan persentase ketuntasan hasil belajar yang dicapai siswa, maka 

selanjutnya dilihat apabila ketuntasan belajar lebih dari  ≥  70 % , maka suatu kelas dapat dikatakan 

berhasil atau tuntas. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Deskripsi Per Siklus 

Siklus I 

Perencanaan  

a. Membuat RPP materi Perpindahan Panas dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2020 

b. Menyiapkan alat peraga atau media pembelajaran berupa senter,lilin 

c. Membuat LKPD  berisi soal-soal tentang Perpindahan Panas. 

d. Membuat lembar penilaian berisi soal-soal penilaian tentang Perpindahan Panas. 

e. Membuat pedoman observasi guru dan observasi siswa yang berisi model pembelajaran 

demontrasi 

f. Mengorganisasikan siswa menjadi 4 kelompok. 

 

Tindakan/ Pelaksanaan 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan menggunakan model pembelajaran Demonstasi yaitu : 

a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 

b. Guru menyajikan gambaran sekilas materi yang akan disampaikan  

c. Menyiapkan bahan atau alat yang diperlukan 

d. Menunjuk salah seorang siswa untuk mendemontrasika sesuai scenario yang telah disiapkan. 

e. Seluruh siswa memperhatikan demontrasi dan menganalisanya. 

f. Tiap siswa mengemukakan hasil analisanya dan juga pengalaman siswa didemontrasikan 

g. Guru membuat kesimpulan. 

 

Observasi 

Dalam proses pembelajaran guru mengamati bagaimana interaksi siswa pada saat pelaksanaan 

pembelajaran dan bagaimana siswa merespons tugas yang diberikan dan melaksanakan apa yang 

menjadi tugas siswa dengan menggunakan pedoman observasi, kemudian yang mengamati cara 

mengajar guru pada saat pembelajaran berlangsung adalah guru kelas atau teman sejawat. 

 

Siklus II 

Perencanaan 

a. Membuat RPP Materi Perpindahan Panas secara Konduksi dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 

18 Maret 2020 
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b. Menyiapkan media pembelajaran atau alat peraga yaitu benda-benda penghantar dan bukan 

penghantar panas. 

c. Membuat lembar kerja siswa yang berisi soal – soal  yang berhubungan dengan materi yang 

diajarkan. 

d. Membuat lembar penilaian  (LP), berisi soal - soal penilaian yang berkaitan dengan materi. 

e. Menyiapkan lembar observasi atau pedoman observasi yang berisi langkah – langkah model 

demontrasi. 

f. Mengorganisir kelompok yang terdiri dari 4 kelompok.  

1. Tindakan / Pelaksanaan 

a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

b. Guru menyajikan gambaran sekilas materi yang akan disampaikan. 

c. Menyiapkan bahan atau alat yang diperlukan yakni alat dan bahan untuk percobaan 

d. Menunjuk salah seorang siswa untuk mendemontrasikan sesuai skenario yang telah disiapkan. 

e. Seluruh siswa memperhatikan demontrasi dan menganalisanya. 

f. Tiap siswa dalam kelompok mengemukakan hasil analisanya dan juga pengalaman yang 

didemontrasikan. 

g. Guru membuat kesimpulan. 

h. Guru memberikan evaluasi atau penilaian 

i. Guru menutup pembelajaran. 

 
2. Observasi  

Dalam proses pembelajaran guru mengamati bagaimana interaksi siswa pada saat pelaksanaan 

pembelajaran dan bagaimana siswa merespons tugas yang diberikan dan melaksanakan apa yang 

menjadi tugas siswa dengan menggunakan pedoman observasi, kemudian yang mengamati cara 

mengajar guru pada saat pembelajaran berlangsung adalah guru kelas atau teman sejawat dengan 

menggunakan pedoman observasi.  

 

3. Refleksi 

Peneliti mengadakan observasi dan mengevaluasi, maka tidak diperlukan lagi ke siklus berikutnya. 

 

Pembahasan  

Hasil Siklus I dicapai 59,6 %  hasil pembelajaran pada siklus I ini kurang baik, karena siswa masih 

belum memperhatikan, terdapat 20 siswa yang belum dapat mencapai hasil belajar yang ditetapkan 

dalam KKM.  siswa masih banyak yang bermain, siswa belum terbiasa dengan model pembelajaran 

demonstarsi, guru belum mengikuti atau belum menguasai model pembelajaran demonstrasi dengan 

baik serta guru tidak memberikan alat peraga yang menarik.  

 

Hasil Siklus II dicapai 83,1 % hasil pembelajaran pada siklus II ini mengalami peningkatan, karena 

siswa sudah mengerti dan sudah lebih konsentrasi serta siswa semakin antusias dalam mengikuti 

proses pembelajaran dengan model pembelajaran demonstasi. Alat peraga yang di siapkan sudah 

menarik dan guru sudah menggunakan dan menguasai dengan baiklangkah - langkah  model 

pembelajaran demonstasi.   

 

Kesimpulan 

Penggunaan model Pembelajaran Demonstrasi dapat meningkatkan pembelajaran IPA  siswa kelas V 

SD GMIM Karondoran. Penggunaan model Pembelajaran Demonstrasi membuat siswa bekerja sama 

dalam kelompok 
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Saran  

Di harapkan guru kelas 5 menggunakan model Pembelajaran Demontrasi dalam pembelajaran IPA. Di 

harapkan supaya siswa lebih aktif dalam kelompok. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdullah Aly & Eny Rahma. 1998. Ilmu Alamiah Dasar. Jakarta:  Bumi Aksara 

Bahri, Syaiful & Zain, Aswan 2010. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta : Rieka Cipta. 

Depdiknas. 2006. Bunga Rampai Keberhasilan Guru dalam Pembelajaran (SMA, SMK, dan SLB). 

Jakarta: Depdiknas. 

Dimyati dan Mudjiono. 1994. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas. 

Djamarah, Syaiful Bahri.2000. Psikologi Belajar.Banjarmasin : Rieka Cipta. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, 2006. Standar Kompetensi Mata Pelajaran IPA / SAINS  

SD/MI. Jakarta: DEPDIKNAS 

Purwanto, Ngalim. 1990. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung. Remaja Karya 

Purwasasmita, M. 2002. Kajian Fenomenologi Nilai. Bandung. 

Rusman. 2012.Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer Mengembangkan  Profesionalisme 

Guru Abad 21. Bandung. Alfabeta 

Sudjana, Nana. 2010. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya. 

Sumaji, Soehakso, Mangun Wijaya, dkk. (1998). Pendidikan Sains yang Humanistis. Yogyakarta: 

Kanisus. 

Sunarto.2012. Pengertian prestasi belajar. Fasilitator idola [online]. 

http://sunartombs.wordpress.com/2009/01/05/pengertian-prestasi-belajar/ [1 April 2012] 

Syaiful 2006. Konsep dan Makna Pembelajaran. Jakarta : Alfabeta. 

Syah, Muhibbin.2009. Psikologi Belajar. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 

Thohari Mustamar. 1978. Program Pengajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Yogyakarta 

 

 

Vinny C Kirojan,S.Pd.K 

SD GMIM Karondoran Provinsi Sulawesi Utara 

 

 

********** 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 1 │ Januari 2022 │    ISSN : 2620-9748              52 

 

IMPROVEMENT OF SHORT STORY READING SKILLS USING P2R 

METHOD AND THINKING-PAIRING-SHARE MODEL ON STUDENTS 

OF CLASS XII-IPA1 SMA NEGERI 4 METRO 

EAST METRO DISTRICT MADYA METRO 

ACADEMIC YEAR 2019/2020 

 

PENINGKATAN KETERAMPILAN MEMBACA CERPEN DENGAN 

METODE P2R DAN  MODEL BERPIKIR-BERPASANGAN-BERBAGI 

PADA SISWA KELAS XII-IPA1 SMA NEGERI 4 METRO  

KECAMATAN METRO TIMUR KOTA MADYA METRO  

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

 

Dra.Y.Budiarti 

SMA Negeri 4 Metro Provinsi Lampung 

 

ABSTRACT 

The short story reading skills of class XII-IPA1 students of SMA Negeri 4 Metro, East Metro District Kato 

Madya Metro for the 2019/2020 academic year are still low. This study uses a classroom action research 

design. This classroom action research was carried out in three cycles, namely cycle I, cycle II and cycle III. 

Each cycle consists of planning, action, observation, and reflection. The data sources used were students of 

class XII-IPA1 of SMA Negeri 4 Metro, East Metro District Kato Madya Metro for the 2019/2020 academic 

year with a total of 24 students. Based on the results of the study, there was an increase in reading skills in class 

XII-IPA1 students of SMA Negeri 4 Metro, East Metro District, Metro City Madya in the 2019/2020 academic 

year after participating in learning using the P2R method and the thinking-pair-sharing model. Based on this 

research, the researcher suggests Indonesian language and literature teachers to use the P2R method and the 

thinking-pair-sharing model in learning to read short stories. The application should be adapted to the 

conditions of students, the conditions of the school environment, and the conditions of the surrounding 

community so that the results obtained are of maximum benefit. Researchers in the field of Indonesian language 

and literature should conduct further research on short story reading skills. 

Key Word: Short Story Reading Skills, P2R Method and Thinking-Pairing-Sharing Model 

 

ABSTRAK 

Keterampilan membaca  cerpen  siswa kelas XII-IPA1 SMA Negeri 4 Metro Kecamatan Metro Timur Kato 

Madya Metro Tahun Pelajaran 2019/2020  masih rendah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan 

kelas. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam tiga siklus, yaitu siklus I, Siklus II dan siklus III. Tiap 

siklus terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Sumber data yang digunakan adalah siswa 

kelas XII-IPA1 SMA Negeri 4 Metro Kecamatan Metro Timur Kato Madya Metro Tahun Pelajaran 2019/2020 

dengan jumlah 24 siswa. Berdasarkan hasil penelitian, terjadi peningkatan keterampilan membaca pada siswa 

kelas XII-IPA1 SMA Negeri 4 Metro Kecamatan Metro Timur Kota Madya Metro Tahun Pelajaran 2019/2020 

setelah mengikuti pembelajaran yang menggunakan metode  P2R  dan  model  berpikir-berpasangan-berbagi.  

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menyarankan kepada guru bahasa dan sastra Indonesia agar menggunakan 

atau metode P2R dan model berpikir- berpasangan-berbagi dalam pembelajaran membaca cerpen. Penerapan 

tersebut sebaiknya disesuaikan dengan dengan kondisi siswa, kondisi lingkungan sekolah, serta kondisi 

lingkungan masyarakat sekitar sehingga  hasil yang diperoleh bermanfaat secara maksimal. Para peneliti di 

bidang bahasa dan sastra Indonesia hendaknya melakukan penelitian lebih lanjut mengenai keterampilan 

membaca cerpen. 

Kata  Kunci:  Keterampilan  Membaca  Cerpen,  Metode  P2R  dan  Model  Berpikir- Berpasangan-Berbagi 
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Latar Belakang Masalah 

Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh 

pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata/bahasa tulis. Membaca 

sebenarnya hakikatnya adalah melihat tulisan, menyuarakan atau tidak bersuara (membaca dalam 

hati) dan mengerti isi atau makna tulisan. 

 

Keterampilan membaca merupakan kemampuan bahasa bagi siswa yang harus mereka kuasi agar 

dapat mengikuti seluruh kegiatan  dalam  proses pendidikan dan pengajaran. Membaca cerpen adalah 

membaca bacaan yang menimbulkan suatu imajinasi (gambaran) dalam pikiran. Jenis bacaan fiksi 

adalah bacaan yang penuh sifat  khayali yang tinggi. Kegiatan membaca dalam proses belajar 

mengajar di kelas melibatkan berbagai faktor yaitu guru, siswa, media, metode, dan tempat 

berlangsung kegiatan belajar mengajar. 

 

Kegiatan membaca bertujuan untuk mencari serta memperoleh informasi mencakup isi, memahami 

makna bacaan (Tarigan,  1984:9).  Tujuan  utama membaca adalah untuk mencari serta memperoleh 

informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan (Tarigan, 1984:9). Tujuan membaca seseorang 

akan menentukan kecepatan bacanya. Berbicara tentang hubungan kecepatan membaca dengan tujuan 

yang dikehendaki dari kegiatan membacanya itu akan terjadilah apa yang   dinamakan   fleksibilitas   

kecepatan   baca.   Yang   dimaksud   fleksibilitas kecepatan baca adalah kelenturan tempo baca pada 

saat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan membacanya tersebut. 

 

Jika tujuan membacanya hanya sekedar ingin menikmati karya sastra secara santai, pembaca dapat 

memperlambat tempo dan kecepatan bacanya. Kalau pembaca menginginkan informasi menyeluruh  

tentang  kejadian hari ini  dengan segera, tentu ia akan meningkatkan kecepatan bacanya. Pembaca 

akan berusaha menemukan ide-ide utama atau gagasan-gagasan penting saja dan menghiraukan hal-

hal kecil atau rincian-rincaian khusus imbandalam bacaannya tersebut. 

 

Lebih lanjut, Wiryodijoyo (1989:1) menyatakan bahwa membaca  adalah salah satu keterampilan 

dasar terpenting pada manusia, yaitu berbahasa. Keterampilan membaca memungkinkan seseorang 

untuk 'melihat  dunia'  lebih luas, menambah wawasan ilmu pengetahuan, dan memperoleh  informasi- 

informasi yang akan berguna bagi kehidupan yang lebih baik. 

 

Dalam pembelajaran membaca cerpen, siswa  diharapkan  mampu memahami ungkapan atau perasaan 

si pengarang atau penulis serta dapat menentukan unsur-unsur intrinsik cerpen dengan tepat. 

Kemampuan menmbaca cerpen merupakan salah satu materi pembelajaran membaca sastra yang 

diajarkan di kelas. Manfaat  lain membaca cerpen adalah siswa memperoleh  hikmah  dari cerpen 

yang dibaca, selain itu membaca cerpen dapat menghaluskan budi manusia sehingga dapat memupuk 

budi pekerti siswa sejak dini. 

 

Kebiasaan anak membaca cerpen akan menambah pembendaraan kata atau kalimat, mengetahui kata 

atau kalimat untuk mengungkapkan perasaan, ide atau gagasan atau emosinya. Semakin sering anak 

membaca prosa maka kemampuannya yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut  diatas 

akan semakin meningkat. Mengajarkan  keterampilan  membaca  tidak  hanya sekedar menyuarakan 

lambang-lambang tertulis tanpa mempersoalkan apakah rangkaian kata atau kalimat yang dilisankan 

itu  dipahami  atau  tidak,  ada  pula yang lebih jauh dari itu. Sebagai bagian dari kegiatan berbahasa, 

membaca merupakan proses yang kompleks. Aktivitas kegiatan membaca semakin jelas tampak pada 

tingkat membaca yang semakin tinggi. Dengan demikian membaca pun merupakan interaksi antara 

pembaca dan penulis. 
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Keterampilan membaca merupakan kemampuan bahasa bagi siswa  yang harus mereka kuasi agar 

dapat mengikuti seluruh kegiatan  dalam  proses pendidikan dan pengajaran. Membaca cerpen adalah 

membaca bacaan yang menimbulkan suatu imajinasi (gambaran) dalam pikiran. Jenis bacaan fiksi 

adalah bacaan yang penuh sifat khayali yang tinggi. Sasaran utama dalam membaca fiksi bukanlah 

pada pemahaman isi bacaan melainkan pada ketepatan penggunaan bahasa dalam bahan bacaan. Oleh 

karena itu, pertanyaan-pertanyaan bacaan itu dapat mengarah pada hal-hal berikut: 1) makna suatu 

kata dalam suatu konteks tertentu; 2) ketepatan pemakaian suatu kata dalam konteks tertentu;  3) 

penggunaan suatu kata dalam konteks yang berbeda-beda; 4) ketepatan pengguanaan awalan, akhiran, 

dan sisipan; 5) ketepatan penggunaan tanda baca; 6) ketepatan susunan kata/kalimat dan lain-lain 

(Supriyadi, 1993:145). 

 

Standar Kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia aspek bersastra SMA kelas XII / IPA 1 

subaspek membaca menyatakan bahwa membaca sebagai proses mental atau proses kognitif yang di 

dalamnya seorang pembaca bisa mengikuti dan merespon terhadap pesan si penulis. Sedangkan dalam 

Kompetisi Dasar siswa dituntut untuk menemukan tema, latar, penokohan pada cerpen dalam satu 

buku kumpulamn cerpen. Standar Kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia menuntut agar (1) 

peserta didik dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minatnya, 

serta dapat menumbuhkan penghargaan terhadap hasil karya kesastraan dan hasil intelektual bangsa 

sendiri; (2) guru dapat memusatkan perhatian kepada pengembangan kompetensi bahasa peserta didik 

dengan menyediakan berbagai kegiatan berbahasa dan sumber belajar; (3) guru lebih mandiri dan 

leluasa dalam menentukan bahan  ajar  kebahasaan  dan kesastraan sesuai dengan kondisi lingkungan 

sekolah dan kemampuan peserta didiknya; (4) orang tua dan masyarakat dapat secara  aktif  terlibat  

dalam pelaksanaan program kebahasaan dan kesusatraan di sekolah; (5) sekolah dapat menyusun 

program pendidikan tentang kebahasaan dan kesastran sesuai dengan keadaan peserta didik dan 

sumber belajar yang tersedia; (6) daerah dapat menentukan bahan dan sumber belajar dan kebahasaan 

dan kesastraan sesuai dengan kondisi dan kebasaan daerah tepat memperhatikan kepentingan 

nasional. 

 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan  Pendidikan  (KTSP)  Pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan 

untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunuikasi dalam bahasa Indonesia dengan 

baik dan  benar,  baik  melalui lisan maupun tulis, serta menumpuhkan apresiasi terhadap hasil karya 

kesastraan manusi  Indonesia.  Hal  ini  berarti  peserta  didik  (siswa)  dituntut  untuk  mampu 

mengembangkan  potensi  diri  dalam  berbahasa  dan  bersastra  baik  secara  lisan maupun tertulis. 

 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia berdasarkan KTSP (Depdiknas:2006) bertujuan agar siswa memilki 

kemampuan sebagai berikut (1) berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang 

berlaku, baik secara lisan maupun tertulis; (2) menghargai dan bangga menggunakan Bahasa 

Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa Negara; (3) memahami Bahasa Indonesia dan 

menggunakan dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan; (4) menggunakan Bahasa Indonesia 

untuk meningkatkan kemampuan  intelektual, serta kematangan emosional dan sosial; (5) menikmati 

dan  memafaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperluas budi pekerti, serta 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa; (6) menghargai dan membanggakan sastra 

Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

 

Membaca cerpen merupakan salah satu kompetensi dasar yang menjadi bagian dalam standar 

kompetensi kemampuan bersastra kelas XII / IPA 1  Sekolah Menengah Pertama (SMA) Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Salah satu aspek yang diajarkan dalam pembelajaran sastra 
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adalah membaca pemahaman cerpen. Dalam pembelajaran membaca cerpen, siswa diharapkan 

mampu memahami ungkapan atau perasaan si pengarang atau penulis serta dapat menentukan unsur-

unsur intrinsik cerpen dengan tepat. Kemampuan membaca cerpen merupakan salah satu materi 

pembelajaran membaca sastra yang diajarkan di kelas. Membaca pemahaman bukanlah suatu kegiatan 

pembelajaran yang mudah.  

 

Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang memilki peranan penting bagi 

peningkatan kualitas kehidupan seseorang. Membaca merupakan salah satu diantara empat 

keterampilan berbahasa (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, yang penting untuk dipelajari 

dan dikuasi oleh setiap individu. Dengan membaca seseorang dapat berinteraksi dengan perasaan dan 

pikiran, memperoleh informasi dan meningkatakan ilmu pengetahuannya. Membaca bukanlah suatu 

kegiatan pembelajaran yang mudah. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan siswa 

dalam membaca. Secara umum faktor- faktor tersebut dapat diidentifikasi seperti guru, siswa, kondisi 

lingkungan, materi pelajaran, serta teknik mempelajari materi pelajaran. 

 

Berdasarkan pengamatan dari observasi yang telah dilakukan di SMA Negeri 4 Metro Kecamatan 

Metro Timur Kota  Madya Metro Tahun Pelajaran 2019/2020 kemampuan siswa dalam membaca 

cerpen masih rendah apabila dilihat dilihat dari hasil nilai prasiklus, dan nilai-nilai siswa dalam 

pelajaran membaca cerpen. Berdasarkan pengamatan tersebut dari observasi di kelas, siswa terlihat 

masih mengalami kesulitan dalam indikator menceritakan kembali isi cerpen dan menentukan unsur 

intsrinsik aspek latar dan gaya bahasa, kesulitan dalam mengulang kembali bacaan yang telah 

diberikan dengan tidak melihat bacaan tersebut. 

 

Metode P2R merupakan metode pembelajaran yang akan dilakukan peneliti dalam membelajarkan 

membaca cerpen. Metode P2R merupakan salah satu cara yang digunakan peneliti untuk meneliti 

siswa dalam membaca cerpen dengan model berpikir-berrpasangan-berbagi. Sementara berpikir-

berpasangan- berbagi  merupakan  jenis  model  pembelajaran  Berpikir-Berpasangan-Berbagi   yang  

menggunakan kelompok-kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dan saling membantu satu sama 

lain dalam menyelesaikan tugas yang dipelajarinya (Sutardi dan Sudirjo, 2007:82). 

 

Kegiatan membaca dalam proses belajar mengajar dikelas melibatkan berbagai faktor yaitu guru, 

siswa, media, metode, dan tempat berlangsung kegiatan belajar mengajar. Guru sebagai penyampai 

bahan ajar diharapkan selalu meningkatkan penguasaan materi pembelajaran. Setiap guru bahasa  

harusnya dapat membantu seta membimbing para pelajar untuk mengembangkan serta meningkatkan 

keterampilan yang  mereka butuhkan dalam membaca. Selain itu, guru pandai mengatur strategi, 

memilih metode atau teknik yang tepat ketika menyampaikan bahan ajar membaca cerpen sehingga  

siswa  dapat  memperoleh hasil keterampilan membaca cerpen dengar baik.  

 

Keterampilan membaca cerpen siswa kelas XII / IPA 1 SMA Negeri 4 Metro Kecamatan Metro Timur 

Kota  Madya Metro Tahun Pelajaran 2019/2020 masih rendah. Kebanyakan mereka belum mengerti 

cara membaca cerpen yang baik. Kelemahan mereka dalam membaca  cerpen terutama dalam  

menceritakan kembali isi cerpen menentukan unsur-unsur intrinsik cerpen, mereka belum dapat 

menentukan unsur intrinsik cerpen aspek latar dan gaya bahasa dengan tepat Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor, diantaranya faktor siswa dan faktor guru. Guru dalam membelajarkan membaca 

cerpen masih menggunakan  metode ceramah, disamping itu dalam mengajarkan sastra hanya dengan 

menyampaikan sinopsis (ringkasan cerita) yang hanya bersumber dari buku paket yang digunakan 

saat  mengajarkan prosa fiksi,  tidak  mencari sumber  lain,  misalnya buku-buku  kumpulan  cerpen.  

Itu  dilakukan  supaya  tidak  membutuhkan  waktu yang cukup lama atau menyita waktu. 
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Masalah-masalah yang sering dialami siswa adalah siswa merasa bosan. Hal ini tampak pada saat 

pembelajaran berlangsung, karena guru hanya menggunakan sinopsis dalam membelajarkan cerpen, 

dan cara mengajar guru masih monoton yaitu dengan metode ceramah. Hal itu menyebabkan  siswa  

merasa  malas  dan tidak bersemangat dalam pembelajaran membaca cerpen. Selain itu siswa tampak 

jenuh pada waktu guru menjelaskan cerpen, siswa tidak antusias kepada pembelajaran bahkan pada 

saat tanya jawab tak ada siswa yang mau berbicara atau mengungkapkan pendapat kalau tidak 

ditunjuk oleh guru. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, guru dan siswa perlu pengenalan model 

dan teknik dalam pembelajaran membaca cerpen yang  dapat  menyegarkan  suasana  KBM  di 

sekolah. Oleh karena itu, peneliti mengambil penelitian tindakan  kelas  dengan judul, “Peningkatan 

Keterampilan Membaca Cerpen Dengan Metode P2R Dan  Model  Berpikir-Berpasangan-Berbagi 

Pada Siswa Kelas XII / IPA 1 SMA Negeri 4 Metro Kecamatan Metro Timur Kota Madya Metro 

Tahun Pelajaran 2019/2020”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  rumusan  masalah  yang peneliti ajukan sebagai 

berikut: Bagaimanakah Peningkatan Keterampilan Membaca Cerpen dengan Metode P2R Dan  Model  

Berpikir-Berpasangan-Berbagi Pada Siswa Kelas XII / IPA 1 SMA Negeri 4 Metro Kecamatan Metro 

Timur Kota Madya Metro Tahun Pelajaran 2019/2020? Bagaimanakah Pengaruh Peningkatan 

Keterampilan Membaca Cerpen Terhadap Metode P2R  dan  Model  Berpikir-Berpasangan-Berbagi 

Pada Siswa Kelas XII / IPA 1 SMA Negeri 4 Metro Kecamatan Metro Timur Kota Madya Metro 

Tahun Pelajaran 2019/2020 ? 

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah: Untuk Mengetahui 

Bagaimanakah Peningkatan Keterampilan Membaca Cerpen Dengan Metode P2R Dan  Model  

Berpikir-Berpasangan-Berbagi Pada Siswa Kelas XII / IPA 1 SMA Negeri 4 Metro Kecamatan Metro 

Timur Kota Madya Metro Tahun Pelajaran 2019/2020 ? Untuk Mengetahui Bagaimanakah Pengaruh 

Peningkatan Keterampilan Membaca Cerpen Terhadap Metode P2R Dan  Model  Berpikir-

Berpasangan-Berbagi Pada Siswa Kelas XII / IPA 1 SMA Negeri 4 Metro Kecamatan MetroTimur 

Kota Madya Metro Tahun Pelajaran 2019/2020 ? 

 

Landasan Teoretis 

Landasan teoretis yang digunakan dalam penelitian ini 1) keterampilan membaca cerpen, 2) 

pengertian cerita pendek, 3) unsur-unsur pembangun cerpen yang meliputi tema, amanat, alur atau 

plot, tokoh penokohan, latar atau setting, sudut pandang (point of view), gaya bahasa, 4) metode P2R, 

5) model berpikir- berpasangan-berbagi, 6) pembelajaran membaca cerpen dengan metode P2R dan 

model  berpikir-berpasangan-berbagi. 

 

Membaca merupakan  berbahasa  yang  sangat  bermanfaat.  Dengan membaca dapat diperoleh 

berbagai informasi, gagasan, pendapat, pesan dan lain- lain yang disampaikan penulis melalui 

lambang-lambang grafis yang sudah dikenal. Dengan kata lain melalui kegiatan membaca akan 

diperoleh berbagai informasi dunia. 

 

Keterampilan membaca sangat penting bagi siapa saja terutama bagi peserta didik atau pelajar. 

Keterampilan membaca tidak hanya sangat diperlukan bagi sekolah menengah maupun diperguruan 

tinggi melainkan setelah selesai perguruan tinggi dan bertugas dimanapun masih tetap diperlukan. 
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Wallter Pauk dari Universitas Carnell menggolongkan keteraampilan membaca sebagai keterampilan 

pokok yang terus-menerus diperlukan (The Basic On-Going skill). 

 

Setiap guru bahasa haruslah menyadari serta memahami  benar-benar bahwa membaca adalah suatu 

keterampilan yang kompleks, yang rumit, yang mencakup atau melibatkan serangkaian  keterampilan-

keterampilan  yang  lebh kecil. Dengan kata lain keterampilan membaca mencakup tiga komponen 

yaitu (1) pengenalan terhadap aksara serta tanda baca; (2) korelaasi aksara beserta tanda- tanda baca 

dan unsur-unsur intrinsik yang formal; (3) hubungan lebih lanjut antara 1 dan 2 dengan makna atau 

meaning. Keterampilan membaca merupakan suatu  kesinambungan  yang berlangsung secara 

berangsur-angsur berproses dari yang sederhana hingga yang lebih kompleks. Membaca adalah suatu 

proses yang sangat rumit dan unik pula sifatnya. Keunikanya terletak pada banyaknya serta  beraneka  

ragamnya  faktor yang bekerja dalam proses membaca itu dan bertautnya faktor yang satu dengan 

yang lainya. Keunikannya terletak pada relatif berbeda-bedanya proses membaca itu berlangsung 

pada setiap pembaca. Faktor yang melatarbelakangi bermacam- macamnya pengertian membaca yang 

lain adalah pendekatan yang digunakan dalam merumuskan tersebut dengan menggunakan teori serta 

pendekatan dan pemilihan aspek permasalahan yang berbeda, juga adanya penemuan. Penemuan baru 

dalam studi membaca. 

 

Cerita pendek tidak ditentukan oleh banyaknya  halaman  untuk mewujudkan cerita tersebut atau 

banyak sedikitnya tokoh dalam cerita itu, melainkan lebih disebabkan oleh ruang lingkup 

permasalahan yang ingin disampaikan oleh bentuk karya sastra tersebut. Jadi sebuah cerita yang 

pendek belum tentu digolongkan kedalam jenis cerita prapendek jika ruang lingkup dan 

permasalahannya yang diungkapkan tidak memenuhi  persyaratan  yang  dituntut oleh cerita pendek. 

(Suharianto 1982:39). Selanjutnya Suharianto (1982:39) juga menambahkan bahwa “cerita pendek 

biasanya adalah wadah yang biasanya dipakai oleh pengarang untuk menyuguhkan sebagian kecil saja 

dari kehidupan tokoh yang paling  menarik  perhatian pengarang”. Jadi sebuah  cerita senantiasa 

memusatkan perhatiannya pada tokoh utama dan permasalahannya yang paling menonjol dan menjadi 

tokoh cerita pengarang, dan juga mempunyai efek tunggal, karakter, alur dan latar yang terbatas. 

Cerpen memuat penceritaan kepada satu peritiwa pokok, peristiwa pokok itu tidak  selalu  “sendirian”  

ada  peristiwa  lain yang sifatnya mendukung peristiwa pokok. 

 

Model berpikir-berpasangan-berbagi merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang berbasis 

Berpikir-Berpasangan-Berbagi   atau  kerjasama.  Model  ini memberi siswa kesempatan untuk 

bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain. Optimalisasi partisipasi dari siswa merupakan 

keunggulan dari model berpikir-berpasangan-berbagi. Siswa selain mengeluarkan kemampuan  

individu juga mengembangkan kemampuannya bekerja sama dalam kelompoknya untuk mendapatkan 

hasil yang maksimal. 

 

Model ini pertama kali dikembangkan oleh Frank Lyman dari Universitas Maryland pada tahun 1985 

(Think-Pair-Share) sebagai struktur kegiatan pembelajaran gotong royaong. Model ini memberikan 

siswa kesempatan untuk bekerja sendiri serta bekerjasama dengan orang lain. Think-Pair-Share atau 

berpikir-berpasangan-berbagi memiliki prosedur yang ditetapkan secara eksplisit untuk memberi 

siswa waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab, dan saling membantu satu sama lain. Model 

Think-Pair-Share sebagai ganti dari tanya jawab seluruh kelas (Anita lie, 2010: 57). 

 

Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah kemampuan 

membaca cerpen siswa akan menjadi lebih baik, peningkatan  keterampilan  pembelajaran  membaca  
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cerpen  pada  siswa  menjadi meningkat, dan akan terjadi perubahan yang positif  pada perilaku siswa 

kelas XII / IPA 1 SMA Negeri 4 Metro Kecamatan Metro Timur Kota  Madya Metro Tahun Pelajaran 

2019/2020, jika proses belajar mengajar dengan menggunakan metode P2R dan model berpikir-

berpasangan-berbagi. 

 

Metodologi Penelitian 

Suatu penelitian memerlukan tempat penelitian yang akan di jadikan obyek untuk memperoleh data-

data yang berguna untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA 

Negeri 4 Metro dengan pertimbangan sebagai berikut: Di SMA Negeri 4 Metro terdapat sumber data 

yang diperlukan peneliti sehingga memungkinkan untuk digunakan sebagai lokasi penelitian, dan 

peneliti telah mengenal lingkungan sekolah tersebut dengan baik. Peneliti adalah guru kelas lima di 

SMA Negeri 4 Metro sehingga tugas sebagai guru dan mahasiswa bisa saling menunjang, masalah 

yang diteliti adalah masalah nyata yang dihadapi peneliti, serta meringankan beban peneliti baik 

waktu, biaya maupun tenaga dalam melakukan penelitian ini. Waktu penelitian dibagi dalam tiga 

tahap yaitu tahap persiapan meliputi usulan judul penelitian dan proposal selama satu bulan, tahap 

pelaksanaan penelitian selama satu bulan, dan tahap finalisasi selama dua bulan. Dengan demikian 

keseluruhan waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama empat bulan. Penelitian 

diadakan pada semester II tahun pelajaran 2019/2020 dimulai pada bulan  Februari 2020 . 

 

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

yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di SMA Negeri 4 Metro tahun pelajaran 2019/2020. Waktu 

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

ini dilaksanakan pada bulan September semester ganjil tahun 2019. Subjek penelitian adalah siswa-

siswi kelas XII / IPA 1 Tahun Pelajaran 2019/2020. 

 

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 utama dalam penelitian 

tindakan adalah adanya  partisipasi dan kolaborasi antara peneliti dengan anggota kelompok sasaran. 

Penelitian tindakan adalah satu strategi pemecahan masalah yang memanfaatkan tindakan nyata dalam 

bentuk proses pengembangan inovatif yang dicoba sambil jalan  dalam mendeteksi memecahkan 

masalah. Dalam prosesnya pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan teersebut dapat mendukung satu 

sama lain. Sedangkan tujuan penelitian tindakan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut : 

Permasalahan atau topik yang dipilih harus memenuhi kriteria, yaitu benar-benar nyata dan penting, 

menarik perhatian dan mampu ditangani serta dalam  jangkauan kewenangan peneliti untuk 

melakukan perubahan. Kegiatan penelitian, baik intervensi maupun pengamatan yang dilakukn tidak 

boleh sampai mengganggu atau menghambat kegiatan utama.  

 

Alat Pengumpul Data   

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah tes buatan guru yang fungsinya adalah: (1) Untuk 

menentukan seberapa baik siswa telah menguasai bahan pelajaran yang telah diberikan dalam waktu 

tertentu;(2) Untuk menentukan apakah suatu tujuan telah tercapai; dan (3) Untuk memperoleh suatu 

nilai (Arikunto, Suharismi, 2002: 19). Sedangkan tujuan dari tes adalah untuk mengetahui ketuntasan 

belajar siswa secaraa individual maupun secaraa klasikal. Disamping itu untuk mengetahui letak 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa sehingga dapat dilihat dimana kelemahannya, khususnya 

pada bagian mana TPK yang belum tercapai. Untuk memperkuat data yang dikumpulkan, maka juga 

digunakan metode observasi (pengamatan) yang dilakukan oleh teman sejawat untuk mengetahui dan 

merekam aktifitas guru dan siswa dalam proses belajar mengajar.  
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Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui kefektivan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran perlu diadakan analisis data. 

Pada penelitian ini menggunakan teknik  analisis dekriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian 

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

untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai siswa, juga untuk memperoleh respon siswa terhadap 

kegiatan pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Untuk menganalisi tingkat 

keberhasilan atau presentase keberhasilan siswa setelah proses belajar mengajar setiap putarannya 

dilakukan dengan cara memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada setiap akhir putaran.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Data penelitian diperoleh dari data observasi berupa pengamatan perngelolaan Metode P2R dan  

Model  Berpikir-Berpasangan-Berbagi dan pengamatan aktivitas guru dan siswa pada setiap siklus. 

Data lembar observasi diambil dari dua pengamatan yaitu data pengamatan pengelolaan Metode P2R 

dan Model Berpikir-Berpasangan-Berbagi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan 

Metode P2R dan Model Berpikir-Berpasangan-Berbagi dalam meningkatkan prestasi belajar siswa 

dan data pengamatan aktivitas guru dan siswa. Data tes formatif untuk mengetahui peneingkatan 

prestasi belajar siswa setelah diterapkannya Metode P2R dan  Model  Berpikir-Berpasangan-Berbagi. 

 

Pembahasan 

Ketuntasan hasil belajar siswa, Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahawa Metode P2R Dan  

Model  Berpikir-Berpasangan-Berbagi memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar 

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

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

62,50%, 83,30% dan 91,66%. Pada siklus III ketuntasan belajar siswa secaraa klasikal telah tercapai. 

Sedangakan kelompok yang mendapatkan penghargaan adalah kelompok I dengan nilai kelompok 

tertinggi sebesar 61,7.   

 

Berdasarkan anlisis data, diperoleh aktifitas siswa dalam proses belajar mengajar dengan 

mennerapkan Metode P2R Dan  Model  Berpikir-Berpasangan-Berbagi dalam setiap siklus 

mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap presasi belajar siswa yaitu dapat 

ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa pada setiap siklus yang terusa menglami 

peningkatan.  

 

Aktivitas Guru dan Siswa dalam Pembelajaran. Berdasakan analisi data, diperoleh aktifitas siswa 

dalam proses pembelajran Bahasa Indonesia pada pokok bahasan sistem politik dengan Metode P2R 

dan Model Berpikir-Berpasangan-Berbagi yang paling dominan adalah bekerja dengan sesama 

anggota kelompok, mendengarkan/ memperhatikan penjelasan guru dan iskusi antar siswa /antara 

siswa dengan guru. Jadi dapat dikatakan bahawa aktifitas siswa dikategorikan aktif. 

 

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

belajar mengajar dan menerapkan pengajaran Metode P2R dan Model Berpikir-Berpasangan-Berbagi 

dengan baik. Hal ini terlihat dari aktivitas guru yang muncul, diantaranya aktivitas membimbing dan 

mengamati siswa dalam menemukan konsep, menjelaskan materi yang sulit, memberi umpan balik/ 

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

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan selama tiga siklus, hasil seluruh pembahasan serta 

analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :  Metode P2R dan  Model  Berpikir-
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Berpasangan-Berbagi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia. Metode P2R dan  

Model  Berpikir-Berpasangan-Berbagi memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestsi belajar 

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

(62,50%), siklus II (83,30%), siklus III (91,66%). Metode P2R dan Model  Berpikir-Berpasangan-

Berbagi dapat menjadikan siswa merasa dirinya mendapat perhatian dan kesempatan untuk 

menyampaikan pendapat, gagasan, ide, dan pertanyaan. Siswa dapat bekerja secara mandiri maupun 

kelompok, serta mampu mempertanggungjawabkan tugas individu maupun kelompok. Penerapan 

Metode P2R dan Model Berpikir-Berpasangan-Berbagi mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

 

Saran 

Hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelum agar proses belajar mengajar Bahasa Indonesia 

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

berikut: Untuk melaksanakan Metode P2R Dan  Model  Berpikir-Berpasangan-Berbagi memerlukan 

persiapan yang cukup matang, sehingga guru harus mampu menentukan atau memilih topik yang 

benar-benar bisa diterapkan dengan Metode P2R Dan  Model  Berpikir-Berpasangan-Berbagi dalam 

proses belajar mengajar sehingga memperoleh hasil yang optimal. Dalam rangka meningkatkan 

prestasi belajar siswa, guru hendaknya lebih sering melatih siswa dengan berbagai metode pengajaran, 

walau dalam taraf yang sederhana, dimana siswa nantiny dapat menemukan pengetahuan baru, 

memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga siswa berhasil atau mampu memecahkan masalah-

masalah yang dihadapi. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, karena hasil penelitian ini hanya 

dilakukan di Kelas XII / IPA 1 tahun pelajaran 2019/2020 . Untuk peneltian yang serupa hendaknya 

dilakukan perbaikan-perbaikan agar diperoleh hasil yang lebih baik.  
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ABSTRACT 

The objectives of this school action research are: to improve the ability of teachers of SD Negeri 2 Sido 

Binangun, Central Lampung Regency in implementing thorough learning through academic supervision. 

Teachers, can improve learning materials applied in schools so that they can increase creativity, motivation and 

student learning outcomes. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that 

academic supervision can improve the ability of teachers in implementing complete learning at SD Negeri 2 

Sido Binangun, Central Lampung Regency in learning. This is known from the data in Cycle I which shows that 

the average percentage only reached 22.22%, increased to 66.67% in Cycle II and again increased to 88.89% 

in Cycle III or exceeded the indicator limit for the success of the action taken. is set above 80.00%. 

Key Word: Teacher Ability, Complete Learning, Academic Supervision 

 

ABSTRAK 

Tujuan dari dilaksanakan penelitian tindakan sekolah ini adalah: untuk meningkatkan kemampuan guru SD 

Negeri 2 Sido Binangun Kabupaten Lampung Tengah dalam menerapkan pembelajaran tuntas melalui supervisi 

akademik. Guru, dapat menyempurnakan materi pembelajaran yang diterapkan di sekolah sehingga dapat 

meningkatkan kreativitas, motivasi dan hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka 

dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan 

pembelajaran tuntas SD Negeri 2 Sido Binangun Kabupaten Lampung Tengah dalam pembelajaran. Hal ini 

diketahui dari data pada Siklus I yang menunjukkan bahwa persentase rata-rata hanya mencapai 22,22%, naik 

menjadi 66,67% pada Siklus II dan kembali mengalami kenaikan menjadi 88,89% pada Siklus III atau 

melampau batas indikator keberhasilan tindakan yang ditetapkan yaitu di atas 80,00%.     

Kata Kunci: Kemampuan Guru, Pembelajaran Tuntas, Supervisi Akademik 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, menyenangkan, menantang, inspiratif, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan 

fisik serta psikologis peserta didik. Proses pembelajaran melibatkan aktivitas yang kompleks, bukan 

sekedar transfer of knowledge dari pendidik kepada peserta didik secara tekstual. Dalam setiap 

pembelajaran, harus diupayakan untuk dapat mengantarkan peserta didik pada penguasaan kom-

petensi yang dicanangkan, termasuk nilai-nilai dan sikap yang melandasinya. Oleh karena itu 
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pembelajaran tidak harus selalu dilaksanakan di kelas. Adakalanya pembelajaran harus dilaksanakan 

di laboratorium atau di lapangan. Dalam hal ini tentu diperlukan strategi dan keterampilan yang 

berbeda. 

 

Ada beberapa hal yang mempengaruhi guru dalam memilih strategi pembelajaran. Pertama, adalah 

berkaitan dengan kemampuan guru atau pengu-asaannya terhadap teori, metode dan praktik 

pembelajaran. Kedua, berkaitan dengan motivasi dan kreativitas guru. Ketiga, terkait dengan 

ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Dari ketiga hal tersebut, faktor pertama dan 

kedua merupakan pra syarat yang utama. Tanpa kemampuan, motivasi, dan kreativitas guru akan 

cenderung mengajar secara tradisional, yaitu hanya menyampaikan materi yang ada pada buku 

pelajaran. 

 

Sesuai dengan cita-cita dan harapan dari tujuan pendidikan nasional, guru perlu memiliki prinsip 

mengajar yang mengacu pada peningkatan kemampuan internal siswa di dalam merangsang strategi 

pembelajaran ataupun melaksanakan pembelajaran. Peningkatan potensi itu misalnya dengan 

menerapkan jenis-jenis strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa mampu mencapai 

kompetensi secara penuh, utuh dan kontekstual. 

 

Konsekwensi tuntutan di atas adalah proses pembelajaran harus sebanyak mungkin melibatkan peserta 

didik, agar mereka mampu bereksplorasi. Guru dituntut supaya secara kreatif mengembangkan sendiri 

bahan yang akan diajarkan, memilih dan mengembangkan model pembelajaran serta mengkreasi 

model penilaian yang cocok dengan kebutuhan pembelajaran itu sendiri. Sementara peningkatan mutu 

pendidikan dasar dan menengah yang tercermin dari nilai ujian akhir sekolah maupun nasional, 

diharapkan akan meningkatkan pula mutu anak didik Indonesia. Rendahnya rata-rata mutu pendidikan 

yang dicerminkan dari nilai ujian akhir sekolah maupun nasional,  kemungkinan disebabkan oleh 

berbagai faktor langsung yang tidak mendukung proses pembelajaran.  

 

Sekarang ini terdapat tuntutan aktivitas yang pada kurikulum berbasis kompetensi lebih banyak dalam 

menguasai kompetensi tertentu untuk setiap pokok bahasannya (Depdiknas, 2002:12).  Telah banyak 

upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan kemampuan guru, baik melalui pembinaan di 

MGMP, mengikuti pendidikan dan latihan serta kegiatan seminar  lainnya yang bertujuan 

meningkatkan kreativitas guru. Sarana prasarana pun terus dipenuhi bagi kebutuhan pembelajaran, 

misalnya pemberian buku paket, pengadaan  laboratorium bahasa, perubahan kurikulum dan lainnya, 

namun demikian upaya tersebut  belum mencapai hasil yang diinginkan, untuk itu diperlukan 

pembinaan secara terus menerus dari pihak kepala sekolah, pengawas atau lembaga terkait lainnya 

dalam membina kemampuan guru di sekolah.  

 

Rendahnya hasil belajar siswa dimungkinkan karena rendahnya kemampuan serta pengetahuan guru 

dalam mengembangkan strategi pembelajaran dan penguasaan terhadap model pembelajaran. Oleh 

sebab itu, tidaklah mengherankan bila banyak tuntutan yang dialamatkan kepada sistem pendidikan.  

Selain kemampuan mengajar, masih banyak persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk 

dapat mengajar dengan baik, mulai dari penguasan materi pelajaran, kemampuan mengelola kelas, 

sampai kemampuan membangkitkan suasana belajar yang dinamis di dalam kelas. Oleh karena itu, 

bila kita bicara tentang rendahnya daya serap atau prestasi belajar, atau belum terwujudnya 

keterampilan proses dan pembelajaran yang menekankan peran aktif siswa, maka sebenarnya inti 

persoalannya adalah pada masalah ketuntasan belajar yakni pencapaian taraf penguasaan minimal 

yang ditetapkan bagi setiap kompetensi atau unit bahan ajar secara perorangan 
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Pembelajaran tuntas merupakan salah satu usaha dalam pendidikan yang bertujuan memotivasi siswa 

mencapai penguasaan terhadap kompetensi tertentu, berarti pembelajaran tuntas merupakan sesuatu 

yang harus dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh warga sekolah. Tetapi 

pada kenyataannya pembelajaran tuntas ini belum banyak dilaksanakan di sekolah dan masih banyak 

sekolah yang melaksanakan pembelajaran secara konvensional. 

 

Seperti observasi awal yang dilakukan pada guru SD Negeri 2 Sido Binangun, guru – guru tersebut 

belum memanfaatkan pengawas yang ada di sekolah sebagai tempat meningkatkan kemampuan guru 

dalam proses pembelajaran terutama mendiskusikan penyusunan strategi pembelajaran. Hal ini 

penting karena strategi pembelajaran yang akan digunakan akan tergantung pada kemampuan guru 

dalam pembelajaran. Dari wawancara yang dilakukan penulis, sebagai besar guru mengaku enggan 

dilakukan di supervisi di sekolah, karena alasan takut.  

 

Identifikasi Masalah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, serta hasil pengamatan peneliti melalui supervise ke 

sekolah, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut: Potensi siswa berbeda-beda dan 

potensi tersebut dapat berkembang jika stimulusnya tepat. Masih terdapat guru yang menyusun 

perangkat pembelajaran hasil adopsi dari teman. Dalam kegiatan pembelajaran guru belum mampu 

melaksanakan pembelajaran tuntas. Guru-guru melaksanakan pembelajaran secara konvensional. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dalam penelitian tindakan sekolah ini difokuskan pada 

penelitian masalah penyusunan materi yang dapat dirumuskan sebagai berikut : “Apakah supervisi 

akademik dapat meningkatkan kemampuan guru SD Negeri 2 Sido Binangun Kabupaten Lampung 

Tengah dalam menerapkan pembelajaran tuntas pada semester genap tahun pelajaran 2017/2018?”. 

 

Pemecahan Masalah 

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, dapat ditentukan hipotesis tindakan dalam penelitian 

sekolah ini adalah : supervisi akademik, dapat meningkatkan kemampuan guru SD Negeri 2 Sido 

Binangun Kabupaten Lampung Tengah dalam menerapkan pembelajaran tuntas. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilaksanakan penelitian tindakan sekolah ini adalah: untuk meningkatkan kemampuan 

guru SD Negeri 2 Sido Binangun Kabupaten Lampung Tengah dalam menerapkan pembelajaran 

tuntas  melalui supervisi akademik. Guru, dapat menyempurnakan materi pembelajaran yang 

diterapkan di sekolah sehingga dapat meningkatkan kreativitas, motivasi dan hasil belajar siswa. 

 

Kajian Pustaka 

Secara umum, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus 

dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh suatu profesi dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya 

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 butir 

10). Berkaitan dengan kompetensi profesi guru, Sagala mengemukakan sepuluh kompetensi dasar 

yang harus dimiliki guru, yaitu: (1) menguasai landasan-landasan pendidikan; (2) menguasai bahan 

pelajaran; (3) kemampuan mengelola program belajar mengajar; (4) kemampuan mengelola kelas; (5) 

kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar; (6) menilai hasil belajar siswa; (7) kemampuan 

mengenal dan menterjemahkan kurikulum; (8) mengenal fungsi dan program bimbingan dan 

penyuluhan; (9) memahami prinsip-prinsip dan hasil pengajaran; (10) mengenal dan 

menyelenggarakan administrasi pendidikan (Sagala, 2006 : 210). 
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Kemudian Adapun Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru menyebutkan bahwa ”Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari 

empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, sosial, dan 

profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.” (BSNP, 2007 : 8). 

 

Pedagogi adalah art of teaching, seni atau strategi mengajar. Jadi kompetensi pedagogik adalah 

kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, dan pengembangan 

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

 

Pembelajaran tuntas (mastery learning) dalam proses pembelajaran berbasis kompetensi dimaksudkan 

adalah pendekatan dalam pembelajaran yang mempersyaratkan peserta didik menguasai secara tuntas 

seluruh standar kompetensi maupun kompetensi dasar mata pelajaran tertentu. (Depdikbud , 2010 ; 2). 

Dalam melaksanakan pembelajaran tuntas harus memenuhi  prinsip-prinsip utama pembelajaran 

tuntas  sebagai berikut: Kompetensi yang harus dicapai peserta didik dirumuskan dengan urutan yang 

hirarkis; Evaluasi yang digunakan adalah penilaian acuan patokan, dan setiap kompetensi harus 

diberikan feedback; Pemberian pembelajaran remedial serta bimbingan yang diperlukan; Pemberian 

program pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar lebih awal. (Gentile & 

Lalley : 2003) 

 

Istilah supervisi, berasal dari kata dalam Bahasa Inggris yaitu supervision, yang terdiri dari dua suku 

kata yaitu super dan vision. Super berarti atas atau lebih, sedangkan vision artinya melihat atau 

meninjau. Secara etimologis supervision melihat atau meninjau dari atas, dilakukan oleh pihak atasan 

(orang yang memiliki kelebihan) terhadap hasil penwujudan kegiatan bawahan. Sejalan dengan 

pengertian supervisi secara etimologis yang diuraikan, maka banyak sekali pendapat yang 

dikemukakan oleh sejumlah para ahli antara lain sebagai berikut: Menurut M. Ngalim Purwanto 

(2004: 52), supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru 

dan pegawai sekolah lainnya dalam memberikan atau melakukan pekerjaan mereka secara efektif 

yaitu mengajar dan mendidik murid-muridnya dengan penuh tanggungjawab.  Menurut Piet A. 

Sahertian (2002: 18), pengawasan atau supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam 

memimpin guru-guru dan petugas lainnya, dalam memperbaiki penga.jaran menstimulir, merefleksi 

pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan bahan-

bahan pengajaran dan metode mengajar. Menurut Ametembun  (2001: 59), supervisi adalah segala 

usaha dari petugas sekolah dalam memimpin guru dan petugas lainnya dalam memperbaiki 

pengajaran termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru dan 

merevisi tujuan pendidikan  

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini termasuk kelompok Penelitian Tindakan Sekolah, yaitu penelitian yang lazim 

dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang pada saatnya akan meningkatkan 

pencapaian kompetensi peserta didik secara maksimal. Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam 

penelitian tindakan sekolah ini adalah adanya kerjasama secara kolaboratif dalam beberapa langkah 

penelitian antara lain yaitu:  Merumuskan masalah dan merencanakan tindakan (planning). 

Melaksanakan tindakan (acting) dan pengamatan (observing). Merefleksikan (reflecting) hasil 

pengamatan. Perbaikan atau perubahan perencanaan (replanning) untuk  pengembangan tingkat 

keberhasilan (Sanafiah Faisal, 2003: 44)   
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Desain penelitian tindakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain putaran spiral sesuai 

dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka penelitian ini menggunakan 

model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggert (dalam Arikunto, 2002: 83) yaitu berbentuk 

spiral dari siklus yang satu ke siklus yang berikutnya.  

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada guru SD Negeri 2 Sido Binangun Kabupaten Lampung Tengah, yang 

berjumlah 9 guru. Penelitian dilaksanakan pada Semester Genap Tahun pelajaran 2017/2018. 

 

Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam Penelitian Tindakan ini adalah apabila terjadi kenaikan jumlah dan 

persentase guru yang mampu menerapkan  pembelajaran tuntas pada setiap siklus. Siklus dihentikan 

apabila secara keseluruhan persentase guru yang mampu menerapkan pembelajaran tuntas  dalam 

pembelajaran mencapai lebih dari 80%.  

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif karena data yang 

dikumpulkan merupakan data  kuantitatif, berupa penyajian data melalui tabel dan meringkas data 

dalam ukuran frekuensi dan  persentase. Skor penilaian pada setiap butir komponen adalah 4=baik 

sekali, 3=baik, 2=cukup, 1=kurang, 0=tidak ada. Selanjutnya untuk  mengetahui gambaran lebih 

spesifik, analisis data dalam penelitian menggunakan perhitungan kuantitatif untuk mendapatkan 

persentase nilai akhir dari supervisi kegiatan pembelajaran yaitu sebagai berikut: 

 

%100x
MaksimalSkor

PerolehanSkor
AkhirNilai   

Ketercapaian: 

 

86 – 100% = A (Sangat Baik ) 

70 – 85% = B (Baik) 

55 – 69% = C (Cukup) 

< 55 % = D (Kurang) 

 

(Arikunto, 2002: 119) 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Siklus I 

Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pada Siklus I, pembelajaran tuntas SD Negeri 2 Sido Binangun 

Kabupaten Lampung Tengah dalam pembelajaran masih masuk ke dalam kategori kurang. Hal ini 

ditunjukkan dari sebanyak 9 guru, terdapat 5 (55,56%) guru yang kurang menerapkan pembelajaran 

tuntas dalam pembelajaran. Sementara itu guru yang menerapkan pembelajaran tuntas  masuk 

dalam kategori baik hanya berjumlah 2 guru (22,22%), sedangkan yang menerapkan pembelajaran 

tuntasnya cukup baik berjumlah 2 guru (22,22%). 

 

Selain itu secara keseluruhan persentase rata-rata pembelajaran tuntas SD Negeri 2 Sido Binangun 

Kabupaten Lampung Tengah dalam pembelajaran baru mencapai 22,22%. Hal ini masih relatif jauh 

dibandingkankan dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu di atas 

80,00%.  
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Siklus II 

Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pada Siklus II, pembelajaran tuntasSD Negeri 2 Sido Binangun 

Kabupaten Lampung Tengah dalam menerapkan pembelajaran tuntas  mengalami peningkatan yang 

berarti dibandingkan dengan Siklus I atau sudah masuk ke dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan 

dari sebanyak 9 guru, terdapat 5 (55,56%) guru memiliki menerapkan pembelajaran tuntas dengan 

baik dalam pembelajaran. Sementara itu guru yang menerapkan pembelajaran tuntas masuk dalam 

kategori kurang sudah tidak ada lagi. Data lain menunjukkan 1 (11,11%) guru memiliki 

menerapkan pembelajaran tuntas amat baik dalam pembelajaran dan 3 (33,33%) guru menerapkan 

pembelajaran tuntas yang cukup baik dalam pembelajaran. 

 

Selain itu secara keseluruhan persentase rata-rata pembelajaran tuntas SD Negeri 2 Sido Binangun 

Kabupaten Lampung Tengah dalam pembelajaran baru mencapai 66,67%. Hal ini masih belum 

memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu di atas 80,00%.  

 

Siklus III 

Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pada Siklus III, Penerapan pembelajaran tuntas SD Negeri 2 Sido 

Binangun Kabupaten Lampung Tengah dalam pembelajaran mengalami peningkatan signifikan 

dibandingkan dengan Siklus II atau masuk ke dalam kategori  baik. Hal ini ditunjukkan dari 

sebanyak 9 guru, terdapat 3 (33,33%) guru memiliki menerapkan pembelajaran tuntas yang amat 

baik dalam pembelajaran. Sementara itu guru yang menerapkan pembelajaran tuntas belajarnya 

masuk dalam kategori cukup hanya berjumlah 1 guru (11,11%). Sisanya 5 (55,56%) guru 

menerapkan pembelajaran tuntas dengan baik dalam pembelajaran. 

 

Selain itu secara keseluruhan persentase rata-rata pembelajaran tuntas SD Negeri 2 Sido Binangun 

Kabupaten Lampung Tengah dalam pembelajaran mencapai 88,89% atau melampaui indikator 

keberhasilan yang ditetapkan yaitu di atas 80,00%.  

 

Berdasarkan hasil evaluasi pada Siklus III siklus penelitian ini dihentikan, sebab secara perorangan 

maupun secara keseluruhan guru SD Negeri 2 Sido Binangun Kabupaten Lampung Tengah telah 

mampu menerapkan pembelajaran tuntas dengan  baik dalam pembelajaran.  

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik 

dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran tuntas  SD Negeri 2 Sido 

Binangun Kabupaten Lampung Tengah dalam pembelajaran. Hal ini diketahui dari data pada Siklus I 

yang menunjukkan bahwa persentase rata-rata hanya mencapai 22,22%, naik menjadi 66,67% pada 

Siklus II dan kembali mengalami kenaikan menjadi 88,89% pada Siklus III atau melampau batas 

indikator keberhasilan tindakan yang ditetapkan yaitu di atas 80,00%.     

 

Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Guru SD Negeri 2 Sido Binangun Kabupaten 

Lampung Tengah disarankan untuk semakin meningkatkan menerapkan pembelajaran tuntas dalam 

pembelajaran, dengan mengikuti berbagai forum seperti MGMP, seminar maupun pendidikan dan 

pelatihan guru sesuai dengan mata pelajaran masing-masing.  Supervisi akademik hendaknya semakin 

ditingkatkan dalam rangka meningkatkan pembelajaran tuntas dalam pembelajaran di masa-masa 

yang akan datang. 
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ABSTRACT 

This type of research is an experimental research design with a pre-experimental one group pretest-posttest 

design. The subject of this research, students of grade 8.3 have low interpersonal communication effectiveness 

problems as many as 10 students. Methods of data collection using the interpersonal communication 

effectiveness scale. Data analysis used descriptive qualitative data analysis techniques and Wilcoxon test. The 

results of the pre-tests on the motivation scale showed that there were 10 students who were on the criteria of 

low interpersonal communication effectiveness. After group counseling was carried out, a post test was 

conducted. The post test results showed that after being given group counseling services there was a change in 

the score of the effectiveness of student interpersonal communication, the ten students experienced an average 

score increase of 19.9. The results of the Wilcoxon test showed that the T count was 53, 0. While T table for n = 

10 with an error rate of 5% the value is 1. So that Tcount 53.0 > T table1 or means Ha is accepted and Ho is 

rejected and that the effectiveness of interpersonal communication for grade 8.3 students of SMP Negeri 1 

Abung Tinggi can be improved through group counseling. The conclusion of this research is that the 

effectiveness of low interpersonal communication can be increased through group counseling services. 

Suggestions for counselors, this research should be a reference in overcoming the problem of low interpersonal 

communication effectiveness in students and for students to make more use of group counseling services. 

Key Word: Effectiveness of Interpersonal Communication, Group Counseling Services 

 

ABSTRAK 

Jenis penelitian adalah eksperimen dengan desain penelitian pre experiment one group pretest-posttest design. 

Subyek penelitian ini, siswa kelas 8.3 masalah efektivitas komunikasi antarpribadi yang rendah sebanyak 10 

siswa. Metode pengumpulan data menggunakan skala efektivitas komunikasi antarpribadi. Analisis data 

menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dan uji wilcoxon. Hasil pre-tests skala motivasi 

menunjukkan bahwa terdapat 10 siswa berada pada kriteria efektivitas komunikasi antarpribadi rendah. Setelah 

dilakukan konseling kelompok kemudian diadakan post test, Hasil pos tes menunjukkan bahwa setelah 

diberikan layanan konseling kelompok terdapat perubahan sekor efektivitas komunikasi antarpribadi siswa, 

kesepuluh siswa mengalami peningkatan sekor rata-rata sebesar 19,9 .Hasil uji wilcoxon menunjukkan T hitung 

nilainya adalah 53,0. Sedangkan Ttabel untuk n = 10 dengan taraf kesalahan 5% nilainya adalah1. 

SehinggaThitung53,0>T table1 atau berarti Ha diterima dan Ho ditolak dan bahwa efektivitas komunikasi 

antarpribadi siswa kelas 8.3 SMP Negeri 1 Abung Tinggi dapat ditingkatkan melalui konseling kelompok. 

Simpulan dari penelitian ini adalah efektivitas komunikasi antarpribadi yang rendah dapat ditingkatkan melalui 

layanan konseling kelompok.Saran bagi konselor, hendaknya penelitian ini dapat menjadi referensi 

dalammengatasi masalah efektivitas komunikasi antarpribadi yang rendah pada siswa dan bagi siswa untuk lebih 

banyak memanfaatkan layanan konseling kelompok. 

Kata Kunci: Efektivitas Komunikasi Antarpribadi, Layanan Konseling Kelompok 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 1 │ Januari 2022 │    ISSN : 2620-9748              69 

 

Latar Belakang Masalah 

Setiap hari kita tidak dapat terlepas dari aktivitas komunikasi. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan 

sehari-hari kita senantiasa memerlukan orang lain dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. 

Tidak terkecuali saat kita berada dalam dunia pendidikan. Kegiatan komunikasi memiliki peran yang 

sangat penting dalam upaya mencapai tujuan pendidikan, yaitu sebagai jembatan penghubung atau 

mediator dalam kegiatan pembelajaran dikelas. Selain itu komunikasi juga memiliki peran sebagai 

sarana pemenuhan kebutuhan siswa dibidang sosial, pribadi, belajar, karier, keagamaan, dan keluarga. 

 

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting, karena dengan komunikasi manusia mampu 

memenuhi kebutuhan yang bersifat fisik maupun yang bersifat kejiwaan. Istilah komunikasi berasal 

dari kata latin “communicare” yang berarti memberitahukan atau berpartisipasi (Sugiyo, 2005:1). 

Sedangkan Sutoyo (2006: 55) mengemukakan bahwa dari segi istilah “ komunikasi” yang dalam 

bahasa inggrisnya communication berasal dari kata communication yang bersumber dari kata 

communis yang berarti sama, sama disini maksudnya adalah “sama makna”. 

 

Tujuan utama dari komunikasi adalah pengiriman pesan-pesan dari seseorang dan diterima oleh orang 

lain atau sekelompok orang dangan efek dan umpan balik yang langsung. Dalam kegiatan komunikasi 

terdapat istilah komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik. dimana dalam kegiatan 

komunikasi dua arah iini informasi yang disampaikan oleh komunikator dapat berubah menjadi 

sesuatu yang baru karena peran aktif komunikan sehingga terjadi consensus apabila sepaham dan 

sebaliknya akan menjadi konflik jika tidak sepaham. 

 

Salah satu kegiatan komunikasi dua arah ini adalah Efektivitas komunikasi antarpribadi atau 

komunikasi interpersonal yang dapat diartikan sebagai komunikasi yang dilakukan dengan orang lain, 

dan merupakan sebuah metode komunikasi yang sering digunakan manusia pada saat berkerja, 

bergaul dan bermasyarakat. Efektivitas komunikasi antarpribadi sendiri dapat diartikan sebagai suatu 

bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan interaksi secara tatap muka 

ataupun bermedia, dan biasanya feedback nya dapat diketahui secara langsung dan efeknya pun cepat 

diketahui. (Suranto, 2011:212). 

 

Hal yang membedakan jenis komunikasi antarpribadi dengan jenis komunikasi lainya adalah pola 

efektivitas komunikasi antarpribadi yang berbentuk intens dan lebih menitik beratkan kepada 

hubungan antar dua orang atau lebih, dimana komunikator menganggap kemunikan sebagai individu, 

bukan objek, serta prosesnya yang merupakan suatu pertemuan atau encounter diantara pribadi-

pribadi. 

 

Efektivitas komunikasi antarpribadi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, 

terutama bagi siswa disekolah. Hal ini dikarenakan komunikasi dapat membantu perkembangan 

intelektual dan sosial siswa, membantu pembentukan jati diri siswa melalui komunikasi dengan guru, 

staf tata usaha, dan kepala sekolah, sebagai sarana memahami realitas disekeliling siswa, dan menguji 

kebenaran kesan-kesan dan pengertian yang dimiliki tentang dunia sekitar, dan yang lebih utama 

adalah kesehatan mental sebagian ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungan dengan orang 

lain, lebih-lebih dengan orang yang menjadi sign ificnant figures disekolah. 

 

Suranto (2011:112) menyatakan bahwa efektivitas komunikasi antarpribadi bersifat positif apabila 

mengarah kepada suatu kerjasama dan bersifat negatif apabila mengarah kepada suatu pertentangan. 

Hendaknya komunikasi yang antar pribadi yang berkembang disekolah adalah efektivitas komunikasi 

antarpribadi yang positif yang mengarah kepada suatu kerjasama yang ditandai dengan munculnya 
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sikap respek, empati, humble, dan meningkatnya hubungan antar pribadi antar individu yang terlibat 

dalam komunikasi antarpribadi, pengertian yang sama terhadap makna pesan, melaksanakan pesan 

secara sukarela, clarity, dan audibel. 

 

Komunikasi antarpribadi negatif yang terbentuk disekolah akan berdampak kepada kurang optimalnya 

potensi siswa dibidang akademik, sosial, dan pribadinya. Hal ini dikarenakan melalui efektivitas 

komunikasi antarpribadi kita dapat mengetahui seberapa dikenal diri oleh lingkungan dan hal ini dapat 

menghindarkannya dari penolakan oleh lingkungan, yang menunjukan bahwa individu tersebut 

normal , sehat secara mental dan bahagia. dalam hal ini menurut Sugiyo (2005:12) dapat diperoleh 

melalui dan meningkatkan kualitas efektivitas komunikasi antarpribadi agar kesehatan mental 

individu menjadi sehat. 

 

Siswa Usia SMP kebanyakan termasuk dalam kategori usia remaja awal, dan merupakan masa yang 

penuh dengan pencarian jati diri. Masa ini menurut Ahmadi dan Sholeh (2005:121) terbagi menjadi 

dua masa , yaitu masa pra pubertas terjadi antara usia 12 – 14,0 tahun dan masa pubertas antara 14,0 – 

18,0 tahun. Dalam hal ini siswa SMP rata-rata dikategorikan sebagai anak usia pra pubertas. Menurut 

Ahmadi dan Sholeh (2005:122) tanda-tanda tertier dari masa ini antara lain biasanya diwujudkan 

dalam perubahan sikap dan perilaku, contoh adanya perubahan mimik saat berbicara, cara 

berpenampilan, bahasa yang diucapkan, aktingnya, dan lain-lain. 

 

Dalam usia ini individu berada pada posisi dimana lingkungan sosial sangat berperan dalam upaya 

membentuk sikap dan perilaku dari individu tersebut. Oleh karena itu efektivitas komunikasi 

antarpribadi yang berkualitas akan membantu individu berkembang kearah yang positif, dan 

sebaliknya komunikasi antarpribadi yang tidak berkualitas akan menghambat individu dalam upaya 

menemukan jati diri dan tidak menutup kemungkinan individu tersebut mengembangkan sikap yang 

negative sebagai dampak dari proses komunikasi yang kurang baik dengan lingkungan. Sehingga dia 

mencari lingkungan yang membuat dia nyaman dan diterima, tanpa memperdulikan apakah 

lingkungan itu produktif bagi perkembangan potensinya atau tidak. 

 

Efektivitas komunikasi antarpribadi yang baik dalam lingkungan sekolah siswa berperan besar dalam 

membantu optimalisasi potensi siswa, dan dapat digunakan sebagai sarana dalam membantu siswa 

mengatasi permasalahan yang muncul yang mengganggu kehidupan efektif sehari-harinya. Efektivitas 

komunikasi antarpribadi yang terjalin dengan baik antar komponen sekolah dapat menciptakan 

hubungan yang hangat, dan nyaman dalam keseharianya, serta dapat menciptakan suasana 

kekeluargaan antar anggota sekolah. 

 

Siwa kelas 8.3 SMP Negeri 1 Abung Tinggi banyak memiliki siswa mengalami masalah dalam 

efektivitas komunikasi antarpribadi. Hal ini didasarkan pada hasil observasi dan wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti kepada guru dan siswa yang diperoleh hasil bahwa tingkat efektivitas 

komunikasi antarpribadi siswa kelas 8.3 di SMP Negeri 1 Abung Tinggi memiliki karakteristik antara 

lain sebagai berikut: Sikap respect yang rendah, hal ini ditandai dengan seringnya siswa berbicara, 

padahal didepan mereka masih ada orang yang sedang menyampaikan sesuatu. Empathy yang rendah, 

hal ini ditandai dengan masih seringnya menertawakan teman yang mengalami hal yang memalukan 

Audible, siswa masih kurang jelasnya siswa dalam menyampaikan maksud dan tujuan dari apa yang 

diucapkanya yang ditandai dengan sering terbatabata dalam berbicara. Clarity yang masih rendah, 

dalam hal ini ditandai dengan seringnya siswa menggunakan istilah yang sulit dipahami dan sering 

menimbulkan multi tafsir dalam kegiatan komunikasi. Humbel yang rendah, ditandai dengan masih 

rendahnya kemauan untuk mengakui kesalahan, dan cenderung menyalahkan orang lain, serta 
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keengganan minta maaf ketika melakukan kesalahan, terutama terhadap teman. Hubungan antar 

individu yang rendah, ditandai dengan kurangnya rasa akrab antar siswa, hal ini ditunjukan dengan 

masih terdapatnya siswa yang terkesan dianaktirikan dan kurang memiliki teman dalam kelas. 

Melaksanakan pesan secara sukarela yang rendah, hal ini ditandai dengan seringnya siswa membantah 

perintah guru, terutama ketika diminta maju kedepan kelas. 

 

Dampak yang muncul dari kegiatan komunikasi antarpribadi seperti diatas antara lain rendahnya 

keterbukaan siswa terhadap guru mengenai permasalahan yang sedang dihadapinya, keengganan 

dalam melakukan interakasi komunikasi dalam kegiatan pembelajaran, munculnya sikap minder, dan 

sering terjadi konflik antar anggota sekolah. Yang dalam hal ini merupakan suatu ciri bahwa 

lingkkungan sosial tersebut mengalami tingkat efektivitas komunikasi antarpribadi yang rendah. Hal 

ini menurut pengakuan beberapa guru dan siswa sangat mengganggu dan perlu untuk dicari 

penyelesaianya. 

 

Dalam rangka membantu mengatasi setiap permasalahan yang dialami oleh siswa yang berkaitan 

dengan bidang sosial, belajar, pribadi, karier, keluarga dan agama, serta upaya membantu optimalisasi 

kemampuan dan pontensi yang ada dalam diri siswa, di sekolah terdapat layanan bimbingan dan 

konseling. Tugas dan fungsi utama dari layanan ini adalah membantu siswa dalam menciptakan 

kehidupan efektif sehari-hari, yaitu kehidupan yang senantiasa produktif bagi pengembangan diri dan 

optimalisasi potensi yang ada dalam diri siswa, mencegah dan memelihara kesehatan mentalnya dari 

ganguan yang dapat menciptakan kehidupan efektif sehari-harinya terganggu. Selain itu layanan 

bimbingan dan konseling juga memiliki fungsi sebagai sarana informasi dan pembelajaran bagi siswa. 

 

Bimbingan dan konseling merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu para peserta 

didik dalam upaya mecapai optimalisasi potensi yang ada pada diri peserta didik dengan 

memanfaatkan berbagai layanan yang telah tersedia. Layanan konseling kelompok sendiri diartikan 

sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan mengaktifkan dinamika 

kelompok untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan, pribadi dan/atau 

pemecahan masalah yang menjadi peserta kegiatan kelompok (Prayitno, 2004:1) 

 

Fungsi utama dari pelaksanaan layanan konseling kelompok adalah pengembangan dan pengentasan. 

Sedangkan tujuan umum dari konseling kelompok adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi 

siswa, khususnya komunikasi yang sering terganggu oleh perasaan , pikiran, perasaan, wawasan, dan 

sikap yang tidak objektif, sempit dan terkungkung serta tidak efektif. Adapun secara khusus tujuan 

dari layanan konseling kelompok adalah terpecahkanya masalah yang dialami oleh anggota 

kelompok. 

 

Hal lain yang menarik bahwa dalam layanan konseling kelompok setiap individu yang menjadi 

anggota kelompok diberikan kesempatan berinteraksi antarpribadi yang khas, yang tidak mungkin 

terjadi pada layanan konseling individual. Interaksi sosial yang intensif dan dinamis selama 

pelaksanaan layanan, diharapkan tujuantujuan layanan yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan 

individu anggota kelompok dapat tercapai secara mantap. Pada kegiatan konseling kelompok setiap 

individu mendapatkan kesempatan untuk menggali tiap masalah yang dialami anggota. Kelompok 

dapat juga dipakai untuk belajar mengekspresikan perasaan, menunjukan perhatian terhadap orang 

lain, dan berbagi pengalaman. 

 

Berdasarkan dengan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa dengan siswa mengikuti kegiatan 

layanan konseling kelompok diharapkan siswa akan terkembangkan perasaan, pikiran, persepsi, 
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wawasan dan sikap terarah kepada tingkah laku positif khususnya dalam bersosialisasi/komunikasi, 

dan terpecahkanya masalah individu yang bersangkutan dan diperoleh imbasan pemecahan masalah 

tersebut bagi individu-individu lain peserta layanan, terutama hal ini berkaitan dengan masalah 

efektivitas komunikasi antarpribadi disekolah yang rendah dapat ditingkatkan dengan pelaksanaan 

layanan konseling kelompok yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan layanan BK disekolah. 

 

Hal ini didukung dengan hasil peneitian terdahulu mengenai pemanfaatan layanan konseling 

kelompok untuk meningkatkan efetivitas komunikasi antarpribadi. Diantaranya peelitin yang 

tercantum dalam jurnal ilmiah milik Eko Sujadi tahun 2017/2018, tentang Korelasi Antara Keaktifan 

Mengikuti Layanan Konseling Kelompok dengan Efektifitas Komunikasi Antar pribadi Siswa kelas 

8.3 SMP Negeri 1 Abung Tinggi yng diperoleh kesimpulan bahwa, semakin aktif siswa mengikuti 

layanan konseling kelompok maka semakin efektif komunikasi antarpribadi siswa. 

 

Berdasarkan keterangan tersebut penulis berasumsi bahwa layanan konseling kelompok dapat 

digunakan sebagai salah satu alternatif dalam upaya meningkatkan efektivitas komunikasi 

antarpribadi siswa Sekolah Menengah Pertama. yang mayoritas siswanya berada pada usia 

prapubertas, dengan mencari akar permasalahan yang menjadi penyebab dari efektivitas efektivitas 

komunikasi antarpribadi yang rendah melalui layanan konseling kelompok. Dengan layanan konseling 

kelompok siswa akan berlatih mengungkapkan permasalahan yang dialami yang berkaitan dengan 

komunikasi antarpribadinya yang kurang berkualitas dan berusaha memecahkannya secara bersama 

dengan memanfaatkan dinamika kelompok. 

 

Berdasarkan hal tersebut penulis berasumsi bahwa layanan konseling kelompok dapat digunakan 

sebagai salah satu alternatif dalam upaya meningkatkan efektivitas komunikasi antarpribadi pada 

siswa kelas 8.3  SMP Negeri 1 Abung Tinggi. Hal ini dikarenakan layanan konseling kelompok dapat 

berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hubungan sosial yang dipengaruhi oleh kualitas efektivitas 

komunikasi antarpribadi siswa kelas 8.3 SMP Negeri 1 Abung Tinggi. sehingga penulis tertarik untuk 

mengadakan Penelitian eksperiment tentang penggunaan layanan konseling kelompok guna 

memningkatkan komunikasi antarpersonal siswa tersebut dengan judul: Meningkatkan Efektivitas 

Komunikasi Antarpribadi Melalui Layanan Konseling Kelompok Pada Siswa Kelas 8.3 SMP Negeri 1 

Abung Tinggi Tahun Ajaran 2017-2018 

 

Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya masalah yang ada dan untuk memungkinkan penelitian dapat mencapai tujuan, 

maka permasalahan akan dibatasai pada Penelitian ini hanya ingin mengetahui deskripsi mengenai 

efektivitas komunikasi antarpribadi siswa kelas 8.3 SMP Negeri 1 Abung Tinggi. Peneliti ingin 

mengetahui adakah peningkatan efektivitas komunikasi antarpribadi siswa kelas 8.3 SMP Negeri 1 

Abung Tinggi setelah dilakukan konseling kelompok. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah 

sebagai berikut: Bagaimana deskripsi efektivitas komunikasi antarpribadi siswa kelas 8.3  

SMP Negeri 1 Abung Tinggi tahun ajaran 2017-2018 sebelum dilakukan konseling kelompok? 

Apakah layanan konseling kelompok dapat meningkatkan efektivitas komunikasi antarpribadi siswa 

kelas 8.3 SMP Negeri 1 Abung Tinggi tahun ajaran 2017-2018? 
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan judul dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

Mendeskripsikan komunikasi antarpribadi siswa kelas 8.3 SMP Negeri 1 Abung Tinggi tahun ajaran 

2017-2018 sebelum dilakukan konseling kelompok. Mengetahui apakah terdapat peningkatan 

efektivitas komunikasi antarpribadi siswa kelas 8.3 SMP Negeri 1 Abung Tinggi tahun ajaran 2017-

2018 setelah mengikuti layanan konseling kelompok. 

 

Kajian Pustaka 

Sehubungan dengan judul penelitian yang peneliti pilih, perlu adanya penegasan istilah yang 

digunakan supaya tidak terjadi salah pemahaman mengartikan judul penelitian ini: Efektifitas 

komunikasi antarpribadi yang dibahas dalam penelitian ini mengacu pada efektivitas komunikasi 

antarpribadi yang didefinisikan oleh Hardjana dalam Suranto dan the 5 inevitable of laws of efective 

communication atau lima hukum komunikasi efektif (ajimahendra.blogspot.com) bahwa komunikasi 

antarpribadi efektif jika memenuhi syarat antara lain, munculnya sikap Respect, Empathy, Audible, 

Clarity, Humbel, meningkatnya hubungan antar individu dan melaksanakan pesan secara sukarela. 

Hal ini relevan dengan prinsip komunikasi antarpribadi yakni sebagai upaya meraih perhatian, 

pengakuan, cinta kasih, maupun penghargaan terhadap diri dari lingkungan sosial. 

 

Berdasarkan definisi efektivitas komunikasi antarpribadi yang dikemukakan hardjana dalam suranto 

serta the 5 inevitable of laws of efective communication atau lima hukum komunikasi efektif dapat 

diperoleh kesimpulan bahwa komunikasi antarpribadi yang efektif komunikasi yang didalamnya 

munculnya sikap Respect, Empathy, Audible, Clarity, Humbel, meningkatnya hubungan antar individu 

dan melaksanakan pesan secara sukarela, 

 

Konseling kelompok adalah suatu layanan dalam bimbingan dan konseling untuk mengatasi masalah 

pribadi dari setiap anggota kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. (Prayitno, 2006:4) 

fungsi utama dari konseling kelompok ini adalah pengentasan masalah dari anggota kelompok. 

 

Tinjauan Pustaka 

Hasil penelitian dengan metode ekperimen, yang dilakukan oleh sobirin tahun 2017/2018 dengan 

judul meningkatkan efektivitas komunikasi antarpribadi melalui layanan bimbingan kelompok siswa 

kelas 8.3 SMP Negeri 1 Abung Tinggi tahun 2017/2018 dengan metode pengumpulan data melalui 

skala psikologi dan uji statistic wilcoxson menujukan peningkatan sebesar 14,33% dari semula yang 

kemampuan efektivitas komunikasi antarpribadi siswa rata-rata 62,40% termasuk criteria sedang 

meningkat menjadi 76,73% yang termasuk criteria tinggi. Dari uji wilcoxon diketahui Zhitung sebesar 

-2,80 dan nilai z table sebesar 1,96 pada taraf signifikansi 5% dan N=10. 

 

Penelitian Eko Sujadi tahun 2011 yang tercantum dalam jurnal ilmiah tentang Korelasi antara 

Keaktifan Mengikuti Layanan Konseling Kelompok dengan Efektifitas Komunikasi Antarpribadi 

Siswa kelas 8.3 SMP Negeri 1 Abung Tinggi. Menyatakan bahwa salah satu upaya untuk 

meningkatkan efektifitas komunikasi antarpribadi dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan 

layanan konseling kelompok. Penelitian ini adalah penelitian korelasi. Subjek penelitian ini adalah 

siswa kelas 8.3 SMP Negeri 1 Abung Tinggi 

 

Pekanbaru yang berjumlah 118 orang siswa dan objek penelitian ini adalah korelasi antara keaktifan 

mengikuti layanan konseling kelompok dengan efektifitas komunikasi antarpribadi siswa kelas 8.3 

SMP Negeri 1 Abung Tinggi. Sampel diambil sebesar 32% atau 38 orang siswa dengan menggunakan 

teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket dan dokumenter. Data 

http://ajimahendra.blogspot.com/
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yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik deskriptif kuantitatif dan teknik analisis korelasi koefisien 

kontingensi. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa keaktifan mengikuti layanan konseling kelompok siswa kelas 8.3 

SMP Negeri 1 Abung Tinggi dalam kategori rendah sebesar 21.053%, sedang sebesar 76.3 16%, dan 

aktif sebesar 2.63 1%. Efektifitas komunikasi antarpribadi siswa kelas 8.3 SMP Negeri 1 Abung 

Tinggi berada dalam kategori rendah sebesar 18.421%, sedang sebesar 76.316%, dan efektif sebesar 

5.263%. Hasil penelitian dengan menggunakan teknik korelasi koefisien kontingensi diperoleh nilai 

hitung sebesar 0.757, pada taraf signifikan 5% = 0.325, sedangkan pada taraf 1% = 0.418. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa mayoritas keaktifan mengikuti layanan konseling kelompok siswa kelas 8.3 

SMP Negeri 1 Abung Tinggi berada dalam kategori sedang, mayoritas efektifitas komunikasi 

antarpribadi siswa kelas 8.3 SMP Negeri 1 Abung TinggI berada dalam kategori sedang, dan terdapat 

hubungan signifikan antara keaktifan mengikuti layanan konseling kelompok efektifitas komunikasi 

antarpribadi siswa kelas 8.3 SMP Negeri 1 Abung Tinggi. Dengan kata lain, semakin aktif siswa 

mengikuti layanan konseling kelompok maka semakin efektif komunikasi antarpribadi siswa. 

 

Dilihat dari segi istilah “ komunikasi” yang dalam bahasa inggrisnya communication berasal dari kata 

communication yang bersumber dari kata communis yang berarti sama, sama disini maksudnya adalah 

“sama makna”. Menurut Sutoyo (2006: 55) bahwa seseorang dikatakan sedang berkomunikasi dengan 

orang lain, apabila keduanya selain mengerti bahasa yang digunakan, juga mengerti makna dari bahan 

yang menjadi topik dalam komunikasi. Sebab mengerti bahasa saja belum cukup, yang tak kalah 

penting mengerti makna yang terkandung dalam bahasa itu, agar terjadi komunikasi yang berlangsung 

baik dan komunikatip.jadi dalam komunikasi minimal harus mengandung kesamaan makna antara dua 

pihak yang terlibat komunikasi. 

 

Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah hubungan antar manusia. (human 

relation) yang menunjuk kepada interaksi atau seperangkat keterampilan untuk berkomunikasi secara 

efektif. Baik secara verbal maupun non verbal dengan ciri langsung, kedekatan secara fisik, 

melibatkan nepercayaan, keterbukaan, keakraban, dan kehangatan dalam dalam kadar tertentu 

(Mapiare, 2006:179). 

 

Menurut Devito (1989) dalam Sugiyo (2005:3) mendefinisikan komunikasi antar pribadi sebagai 

bentuk pengiriman pesan-pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain atau sekelompok orang 

dangan efek dan umpan balik yang langsung. 

 

Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti 

melalui data yang terkumpul (Suharsimi,2006:71). Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian tentang tingkah laku, fenomena (gejala), sampai terbukti 

melalui data yang terkumpul. Berdasarkan latar belakang dan teori diatas maka hipotesis dari judul 

penelitian ini adalah ”Layanan konseling kelompok dapat meningkatkan efektivitas komunikasi 

antarpribadi siswa kelas 8.3 SMP Negeri 1 Abung Tinggi Tahun Ajaran 2017-2018”. 

 

Metodologi Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan eksperimen. Penelitian 

eksperimen menurut Arikunto (2006: 3) adalah suatu cara untuk mencari sebab akibat (hubungan 

kausal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengurangi atau 

menyisihkan faktor-faktor lain yang bisa mengganggu.” Dalam penelitian eksperimen ada perlakuan 
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(treatment), metode penelitian digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang 

lain dalam kondisi yang terkendalikan (Sugiyono, 2008:72). Penelitian eksperimen dilakukan untuk 

meneliti pengaruh dari treatment yang diberikan. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan pre eksperimental design dengan menggunakan one group 

pretest-posttest design, yaitu penelitian yang dilaksanakan pada satu kelompok saja tanpa kelompok 

pembanding. Didalam desain ini observasi dilakukan sebanyak dua kali yaitu sebelum eksperimen dan 

sesudah eksperimen. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarakan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat peningkatan efektivitas komunikasi 

antarpribadi setelah dilakukan konseling kelompok. Dari 34 siswa yang ada di kelas 8.3 terdapat 10 

siswa yang mengalami efektivitas komunikasi antarpribadi yang rendah. hal ini ditandai dengan sekor 

pre test yang termasuk kategori rendah. 

 

Efektivitas komunikasi antarpribadi yang dijadikan tolok ukur efektivitas komunikasi antarpribadi, 

kebanyakan siswa yang menjadi anggota kelompok mengalami masalah dalam respek, yaitu 

penghargaan terhadap lawan bicara, sikap humble yaitu sikap rendah hati, yang ditandai dengan 

kemauan mengakui kesalahan dan rela memaafkan, hubungan antarpribadi, yang ditandai masih 

belum dirasakanya manfaat komunikasi antarpribadi, serta clarity yang ditandai masih banyaknya 

pesan yang salah tafsir. 

 

Kegiatan konseling kelompok merupakan salah satu jenis layanan dalam bimbingan konseling yang 

bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengan memanfaatkan dinamika kelompok. 

Penggunaan konseling kelompok dianggap efektif untuk meningkatkan, karena dalam konseling 

kelompok setiap anggota diajak berlatih berkomunikasi, berempati dan menghargai lawan bicara, dan 

hal ini sangat membantu dalam upaya peningkatan efektivitas komunikasi antarpribadi siswa. 

 

Kegiatan konseling kelompok dengan tujuan meningkatkan efektivitas komunikasi antarpribadi siswa 

dilaksanakan selama delapan kali pertemuan dan diakhiri dengan post test. Post tes dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui adakah peningkatan efektivitas komunikasi antarpribadi dari anggota 

kelompok., sehingga dapat diketahui apakah konseling kelompok dapat meningkatkan efekivitas 

komunikasi antarpribadi siswa. 

 

Hasil post test menunjukan terdapat peningkatan sekor dari pre tes yang rendah menjadi meningkat 

sedang pada post tes. Hal ini menunjukan bahwa setelah siswa mengikuti konseling kelompok siswa 

mengalami peningkatan efektivitas komunikasi antarpribadinya. Terutama untuk masalah respek, 

sikap humbel dan clarty yang semula rendah menjadi sedang. 

 

Hasil uji beda yang dilakukan dengan menggunakan uji wilcoxon dengan hasil yang diperoleh 

Thitung nilainya adalah 53,0. Sedangkan Ttabel untuk n = 10 dengan taraf kesalahan 5 % nilainya 

adalah 1. Sehingga Thitung 53,0 > T table 1 atau berarti Ha diterima dan Ho ditolak dan bahwa 

efektivitas komunikasi antarpribadi siswa kelas 8.3 SMP Negeri 1 Abung Tinggi dapat ditingkatkan 

melalui konseling kelompok. 

 

Berdasarkan tabel uji wilcoxon diketahui bahwa peningkatan efektivitas komunikasi antarpribadi rata-

rata 19,9 dari sekor rata-rata secara keseluruhan. Peningkatan tertinggi dialami oleh YY dengan beda 
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sekor sebesar 25 dan peningkatan terendah dialami oleh RA yang hanya sebesar 12 dari sekor pre test. 

Namun secara keseluruhan kesepuluh siswa mengalami kenaikan dari kriteria rendah menjadi sedang. 

 

Kenaikan skor yang hanya mencapai tingkat kiteria sedang dikarenakan beberapa hal, diantaranya 

yaitu waktu pelaksanaan konseling kelompok yang dilakukan setelah pulang sekolah, dimana siswa 

sudah berada pada kondisi konsentrasi yang menurun, ruangan yang panas menjadi penyebab kurang 

efektifnya pelaksanaan konseling kelompok. Selain itu faktor lingkungan yang bising, juga manjadi 

penyebab terganggunya proses jalanya konseling kelompok. Hal ini berdampak kurang optimalnya 

pelaksanaan konseling kelompok dan berdampak kepada hasil yang diperoleh dalam upaya 

peningkatan efektivitas komunikasi antarpribadi siswa. 

 

Selain faktor di atas terdapat faktor sosio-culture dimana kebiasaan siswa kelas 8.3 SMP Negeri 1 

Abung Tinggi masih banyak menganggap bahwa membicarakan masalah pribadi yang dialami 

merupakan hal yang tidak etis dirasakan peneliti sebagai faktor penghambat yang cukup berpengaruh 

terhadap kurang optimalnya konseling kelompok, walaupun pada akhirya peneliti mampu mengatasi, 

akan tetapi butuh waktu yang cukup lama untuk melakukanya. 

 

Keterbatasan Penelitian 

Meskipun penelitian ini telah tercapai dilaksanakan sebaik mungkin, akan tetapi penelitian ini 

memiliki keterbatasan. Berikut ini adalah keterbatasan peneliti: Konseling kelompok yang 

dilaksanakan sebanyak delapan kali pertemuan selama kurang lebih satu setengah bulan sebenarnya 

dirasa kurang maksimal. Karena hasil dari proses konseling kelompok yang maksimal tidak bisa 

dilakukan secara instan, apalagi dalam hal ini untuk mengukur efektivitas komunikasi antarpribadi. 

Efektivitas komunikasi antarpribadi perlu dikontrol dari waktu ke waktu. 

 

Waktu pelaksanaan konseling kelompok kurang efektif karena hanya 45 menit dan dilaksanakan saat 

jam pulang sekolah, anggota kelompok sudah tidak konsentrasi lagi. Untuk pengecekan perubahan 

perilaku klien hanya menggunakan skala efektivitas komunikasi antarpribadi. Perilaku siswa selama 

di dalam kelas dan di sekolah tidak bisa teramati secara langsung dan hal ini bisa menjadikan 

terjadinya bias. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian “meningkatkan efektivitas komunikasi antarpribadi melalui layanan 

konseling kelompok pada siswa kelas 8.3 tahun ajaran 2017-2018 ” dapat disimpulkan bahwa: 

Berdasarkan hasil pre test pada enam konseli pada tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa ke sepuluh 

siswa sebelum mendapat perlakuan berupa layanan konseling kelompok berada pada kondisi Rendah. 

Hasil pos tes pada enam konseli pada tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa kesepuluh siswa setelah 

mendapat perlakuan berupa layanan konseling kelompok, kesepuluh siswa berada dalam kategori 

rata-rata sedang. Terdapat peningkatan efektifitas komunikasi antarpribadi siswa sebelum dan setelah 

mendapatkan layanan konseling kelompok. Siswa rata-rata mengalami peningkatan efektivitas 

komunikasi antarpribadi yang semula rendah menjadi sedang setelah mengikuti konseling kelompok. 

Maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas komunikasi antarpribadi dapat ditingkatkan dengan 

konseling kelompok. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian “meninngkatkan efektivitas komunikasi antarpribadi melalui layanan 

konseling kelompok pada siswa kelas 8.3 SMP Negeri 1 Abung Tinggi tahun 2017-2018”, maka dapat 
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diajukan beberapa saran, yaitu: untuk kesepuluh siswa yang menjadi anggota dalam konseling 

kelompok, saran dari penelitian antara lain sebagai berikut: ADK, tingkatkanlah keberanian untuk 

mengungkapkan apa yang terdapat dalam pikiran dan perasaan diri melalui latihan berkomunikasi 

secara rutin dengan teman dalam lingkungan sosial. CAR, berusahalah untuk tetap selalu menjaga diri 

dari pengaruh negatif lingkungan yang dapat menjadikan diri menjadi negatif dengan senantiasa 

mengembangkan perasaan positif melalui layanan bimbingan dan konseling yang tersedia di sekolah. 

DE, HCN, dan MW, tingkatanlah minat membaca karena dengan banyak membaca kemampuan 

kosakata kita akan bertambah banyak sehingga dalam komunikasi kita akan lancar. NSU, NFZ, RA, 

TSR. dan YY, disarankan untuk mengaplikasikan apa yang diperoleh dan mengembangkan 

kemampuan komunikasi antarpribadi agar menjadi lebih baik melalui pemanfaatan layanan 

bimbingan dan konseling yang tersedia di sekolah.  
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ABSTRACT 

The objectives of this research are: (a) Want to know how the application of the spider web model learning 

method to multi-sector integrated teaching on the subject matter of objects around us in class VI SDN I Marga 

Batin, Waway Karya District, East Lampung Regency, 2019/2020 academic year ? (b) Want to know how is the 

effect of the application of the Profit Web Model Learning Method on Multi-Field Integrated Teaching on the 

Subject Matter of Objects around us in class VI SDN I Marga Batin, Waway Karya District, East Lampung 

Regency for the 2019/2020 Academic Year?. The results of the analysis showed that student achievement 

increased from cycle I to cycle III, namely cycle I (72.72%), cycle II (81.81%), cycle III (90.90%). The 

conclusion of this research is the application of the Profit Web Model Learning Method can have a positive 

effect on the achievement and learning motivation of class VI students, and this learning model can be used as 

an alternative learning theme. 

Key Word: Profit Web Model Learning Method, Multi-Integrated Teaching 

 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah: (a) Ingin mengetahui Bagaimanakah Penerapan Metode Pembelajaran Model 

Jaring Laba Laba Terhadap Pengajaran Terpadu Multi Bidang Pada Pokok Bahasan Benda Benda di sekitar kita 

di kelas VI SDN I Marga Batin Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 

2019/2020? (b) Ingin mengetahui Bagaimanakah pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Model Jaring Laba 

Laba Terhadap Pengajaran Terpadu Multi Bidang Pada Pokok Bahasan Benda Benda di sekitar kita di kelas VI 

SDN I Marga Batin   Kecamatan Waway Karya  Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020?. Hasil 

analisis didapatkan bahwa prestasi belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus III, yaitu 

siklus I (72,72 %), siklus II (81,81%), siklus III (90,90%). Simpulan dari penelitian ini adalah Penerapan 

Metode Pembelajaran Model Jaring Laba Laba dapat berpengaruh positif terhadap prestasi dan motivasi belajar 

siswa kelas VI, serta model pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pembelajaran Tema. 

Kata Kunci : Metode Pembelajaran Model Jaring Laba, Pengajaran Terpadu Multi 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi adanya saling keterkaitan atau ketergantungan hidup di bumi ini telah 

menimbulkan peningkatan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan 
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profesional dari warga dunia yang menjadi syarat memahami dimensi global baik dari fenomena 

politik, ekonomi, budaya maupun teknologi. Dengan kata lain, "globalisasi “ telah menuntut setiap 

warga dunia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) karena dalam era seperti ini 

hanya manusia yang berkualitaslah yang dapat bertahan atau tetap eksis " (Sapriya, 2000: 92). 

Manusia yang berkualitas memiliki karakteristik seperti: memiliki wawasan yang lugs, kreatif, 

kemampuan menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang dihadapi serta keterampilan hidup. Sumber 

daya manusia yang berkualitas harus dipersiapkan sejak dini. 

 

Pendidikan sekolah memiliki peranan penting dalam meningkatkan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Pendidikan sekolah merupakan suatu proses yang melibatkan pendidik, bahan ajar, dan 

peserta didik. "Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana periditiikan 

yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, serta mempunyai komitmen secara 

profesional untul, meningkatkan pendidikan" (Sisdiknas, 2003: 22). 

 

Dalam menciptakan suasan pendidikan yang bermakna maka dalam setiap pembelajaran harus 

menggunakan strategi dan pendekatan pembelajaran yang tepat agar hasil dari pembelajaran itu sesuai 

dengan tujuan yang kita inginkan. 

 

Berdasarkan fakta, siswa kelas  VI sangat tertarik dengan pembelajaran di sekolah baik Matematika, 

Bahasa Indonesia Sains ataupun bidang studi yang lainnya, terbukti dari setiap kegiatan pembelajaran 

antusias siswa cukup tinggi dan kemampuan mengerjakan soal mendapat nilai cukup baik (rata-rata 

6,4). Setelah siswa belajar lebih formal, siswa mulai kesulitan belajar baik Matematika, Bahasa 

Indonesia ataupun Sains sehingga semakin tinggi kelasnya hasil belajarnya semakin menurun. 

 

Pembelajaran yang dilaksanakan selama ini yaitu menggunakan pendekatan tradisional yang 

cenderung berpusat pada guru dengan metoda ceramah, dimana siswa hanya menerima informasi 

dengan duduk rapi, mendengarkan penjelasan guru, mengerjakan tugas atau pengerjakan soal 

kemudian mendapat nilai. Hal ini dilakukan karena materi yang harus disampaikan terlalu banyak 

sedangkan waktu terbatas.  

 

Pembelajaran yang monoton seperti ini sangatlah membosankan dan kurang bermakna, sehingga hasil 

dari pembelajaran mudah terlupakan. Dampak yang timbul semakin melemahnya penguasaan konsep 

di tingkat yang lebih tinggi sehingga tidak jarang guru-guru di kelas yang lebih tinggi mengeluh, 

karena guru harus terus-menerus mengulang materi yang telah disampaikan. 

 

Di dalam kurikulum yang berlaku selama ini, di dalam GBPP (GarisGaris Besar Program Pengajaran) 

terdapat mata pelajaran-mata pelajaran yang dipisahkan secara tegas dan tidak menggambarkan 

adanya kaitan konseptual baik intra ataupun antar matapelajaran, sehingga mengakibatkan 

pembelajaran kurang bermakna. Bagi siswa yang merasa kesulitan dalarn matematika akan 

mengacuhkan matapelajaran itu karena akan merasa bahwa matamatika adalah matematika yang 

hanya dipelajari di dalam kelas dan tidak ada kaitannya dengan matapelajaran lain atau dalam 

kehiduan sehari-hari. Akibatnya hasil belajar siswa akan menurun di kelas yang lebih tinggi.  

 

Isu tentang rendahnya kualitas pendidikan matematika di Indonesia diperkuat dengan posisi 

perwakilan siswa Indonesia dalam laporan Third International Mathematics and Science Study 

(TIMSS) tahun 1999 yang menempati posisi 34 dari 38 negara. (Mullis, dkk, 2000, dalam 

Prabawanto, 2003:1). 
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Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), karena penelitian ini 

dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas praktek pembelajaran di kelas dengan 

tindakan-tindakan tertentu, dan memberi manfaat langsung kepada guru yang berupa terpecahkannya 

masalah yang dihadapi serta tertingkatkannya kualitas pembetojaran dan profesionalisme guru. Hal ini 

sesuai dengan yang dikemukakan oleh Suyanto (1996: 4) bahwa: "Penelitian tindakan kelas 

merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan 

tertentu agar dapat memperbaiki dan meningkatkan praktik- praktik pembelajaran." 

 

Dalam rangka ikut serta meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar penulis berminat 

meneliti kemungkinan diterapkannya pembelajaran terpadu antar antar matapelajaran yaitu 

Matematika yang ada keterpaduannya dengan Bahasa Indonesia dan Sains di kelas VI semester I 

sekolah dasar. Tema yang diambil adalah tema yang berhubungan dengan kehidupan siswa yang 

dapat mengkaitkan berbagai konsep dan keterampilan dari beberapa disipiin ilmu. Tema yang diambil 

yaitu Benda-Benda di Sekitar Kita. 

 

Pembelajaran Matematika perlu dilaksanakan dengan pembelajaran terpadu karena memperhatikan 

karakteristik siswa sekolah dasar yang bersifat holistik dan untuk mengernbangkan pembelajaran 

Matematika, Bahasa Indonesia, dan Sains agar lebih bermakna. Dengan Pembelajaran Terpadu, 

pembelajaran diarahkan pada "student centered." Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan 

keterampilan proses. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada ranah kognitif saja tetapi juga 

meliputi afektif-dan psikomotor. 

 

Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti ini adalah: 

Bagaimanakah penerapan metode pembelajaran model jaring laba laba terhadap pengajaran terpadu 

multi bidang pada pokok bahasan benda benda di sekitar kita di  kelas VI SDN I Marga Batin   

Kecamatan Waway Karya  Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020 ? Bagaimanakah 

Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Model Jaring Laba Laba Terhadap Pengajaran Terpadu 

Multi Bidang Pada Pokok Bahasan Benda Benda Di Sekitar Kita Di  Kelas VI SDN I Marga Batin   

Kecamatan Waway Karya  Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020 ? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah:  Untuk mengetahui Bagaimanakah penerapan metode 

pembelajaran model jaring laba laba terhadap pengajaran terpadu multi bidang pada pokok bahasan 

benda benda di sekitar kita di kelas VI SDN I Marga Batin Kecamatan Waway Karya  Kabupaten 

Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020? Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh penerapan 

metode pembelajaran model jaring laba laba terhadap pengajaran terpadu multi bidang pada pokok 

bahasan benda benda di sekitar kita di kelas VI SDN I Marga Batin Kecamatan Waway Karya  

Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020 ?. 

 

Hipotesis Tindakan 

Pembelajaran terpadu model jaring laba-laba (webbed) dapat membantu meningkatkan hasil belajar 

Matematika, Bahasa Indonesia, dan Sains. Pembelajaran terpadu model jaring laba-laba (webbed) 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada Matematika, Bahasa Indonesia, dan Sains. 

 

Definisi Operasional 

Pembelajaran Terpadu merupakan pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa 

matapelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada anak, terutama peserta didik di 
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kelas-kelas rendah pendidikan dasar. Model jaring laba- laba (webbed) adalah model pembelajaran 

terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan 

menentukan tema tertentu, setelah tema disepakati, dikembangkan sub-sub temanya dengan 

memperhatikan kaitannya dengan matapelajaran-matapelajaran. Dari sub-sub tema ini dikembangkan 

uktivitas belajar yang harus dilakukan siswa. Upaya guru adalah suatu usaha atau kegiatan yang dapat 

dilakukan oleh guru, yang dapat meningkatkan proses belajar mengajar agar terjadi suatu perubahan 

yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai akibat dari 

pembelajaran yang meliputi proses pembelajaran, nilai- nilai, sikap- sikap, apresiasi, kemampuan dan 

keterampilan. 

 

Kajian Pustaka 

Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa. Dengan 

program itu para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar. Sehingga terjadi perubahan dan 

perkembangan tingkah laku siswa, sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Kurikulum 

tidak terbatas pada sejumlah matapelajaran saja melainkan meliputi segala sesuatu yang dapat 

mempengaruhi perkembangan siswa yang pada gilirannya menyediakan kemungkinan belajar secara 

efektif (Saud, 2002: 4). Isi kurikulum pendidikan dasar memuat matapelajaran sebagai berikut: 

Pendidikan agama, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Sains, Pengetahuan sosial, 

Kesenian, Keterampilan, dan Pendidikan Jasmani. 

 

Dalam penelitian mengenai pembelajaran terpadu ini, peneliti mencoba memadukan tiga 

matapelajaran yaitu: Matematika, Bahasa Indonesia, dan Sains. Penjelasan mengenai pengertian, 

fungsi, dan tujuan dari mata pelajaran tersebut yaitu: Pengertian Fungsi dan Tujuan Matematika 

Sekolah. Pengertian Matematika sekolah adalah matematika yang diajarkan di pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah. Matematika tersebut terdiri atas bagian-bagian matematika yang dipilih guna 

menumbuh kembangkan kemampuan-kemampuan dan membentuk pribadi siswa serta berpandu pada 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. ini berarti bahwa matematika sekolah tidak dapat 

dipisahkan sama sekali dari ciri-ciri yang dimiliki matematika. Dua ciri penting  dari matematika 

adalah memiliki objek kejadian yang abstrak dan berpola pikir deduktif dan konsisten. 

 

Fungsi Matematika sekolah adalah sebagai salah satu unsur masukan instrumental, yang memiliki 

obyek dasar abstrak dan berlandaskan kebenaran konsistensi, dalam sistem proses mengajar belajar 

untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan Umum diberikannya matematika dijejang sekolah dasar 

adalah sebagai berikut: a) Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan di 

dalam kehidupan dan di dunia yang selalu berkembang, melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran 

secara logis, rasional, kritis , cermat, jujur dan efektif. b) Mempersiapkan siswa agar dapat 

menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam mempelajari berbagai ilmu 

pengetahuan. 

 

Masa usia sekolah adalah masa matang untuk belajar maupun masa matang untuk sekolah. Disebut 

masa anak sekolah karena sudah menamatkan taman kanak-kanak, sebagai lembaga persiapan 

bersekolah sebenarnya. Disebut masa matang untuk belajar karena mereka sudah berusaha untuk 

mencapai sesuatu, tetapi perkembangan aktivitas bermain yang hanya bertujuan untuk mendapatkan 

kesenangan pada waktu melakukan aktivitasnya itu sendiri. Disebut masa matang untuk bersekolah, 

karena mereka sudah menginginkan kecakapan-kecakapan baru yang dapat diberikan oleh sekolah.  
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Belajar merupakan kegiatan peningkatan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor kearah yang 

lebih baik. Belajar merupakan akibat dari tindakan pembelajaran. Dalam pembelajaran peran aktif 

dari guru dan siswa menentukan keberhasilan belajar. 

 

Pembelajaran Terpadu adalah pembelajaran yang diawali dari suatu pokok bahasan atau tema tertentu 

yang dikaitkan dengan pokok-pokok bahasan lain, konsep tertentu dikaitkan dengan konsep lain, yang 

dilakukan secara spontan atau direncanakan baik dalam satu mata pelajaran atau lebih dan dengan 

beragam pengalaman belajar anak maka pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

 

Menurut Fogarti (Sodikin:23) ada 10 model pembelajaran terpadu yaitu: a) Pragmented, dalam mode! 

ini pembelajaran dilakukan secara terpisah-pisah antar bidang studi (terkotak-kotak). b) Connected, 

model ini dapat juga disebut model keterkaitan atau keterhubungan karena yang menjadi ciri dari 

model ini adanya keterkaitan atau keterhubungan antar konsep dalam satu bidang studi.c) Nested, 

merupakan suatu model yang kaya akan desain sehingga dapat mencapai beberapa target 

keterampilan. d) Sequenced, model ini bercirikan mengurutkan pembelajaran berdasarkan topik-topik 

yang berurutan dalam satu mata pelajaran, e) Shared, model ini biasanya digunakan apabila di dalam 

dua bidang studi terdapat tumpang tindih konsep yang akan diberikan kepada peserta didik. f) 

Webbed, model ini bercirikan adanya gabungan antara beberapa mata pelajaran dengan mengangkat 

sebuah tema. g) Threaded Merupakan model terpadu antar beberapa mata pelajaran yang menyangkut 

keterampilan. h) integrated, model ini memadukan beberapa mata pelajaran dengan memuncuikan 

satu kreativitas. i) Immersed, model ini merangkum atau mengambil intisari kurikulum dengan cara 

pandang yang luas kemudian dipadukan sehingga dapat membangun ide atau gagasan yang kuat. J) 

Networked, merupakan sebuah model lintas batas karena peserta didik itu sendiri yang menentukan 

jaringan kerjanya dalam hal ini. 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada masalah peningkatan hasil belajar siswa dengan 

pendekatan pembelajaran terpadu model jaring laba-laba (webbed). Jenis penelitian yang akan 

digunakan tergolong pada penelitian kelas (classroom reaserch) dengan bentuk khusus penelitian 

tindakan yang dilakukan di kelas yang lazim disebut penelitian tindakan kelas (classroom actian 

research).  

 

Penelitian tindakan kelas mampu menawarkan pendekatan dan prosedur baru yang lebih menjanjikan 

dampak langsung dalam bentuk perbaikan dan peningkatan profesionalisme guru dalam mengelola 

proses belajar di kelas atau implementasi berbagai program di sekolah dengan mengkaji berbagai 

indikator keberhasilan proses dan hasil pembelajaran yang terjadi pada siswa. 

 

Sekolah yang menjadi lokasi penelitian yaitu  kelas VI SDN I Marga Batin  Kecamatan Waway Karya   

Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020.  Sekolah ini letaknya sangat strategis, mudah 

dijangkau oleh masyarakat di sekitarnya dan berada di daerah pertanian yang tidak jauh dari kawasan 

wisata. Minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SDN I Marga Batin sangat tinggi di mana 

setiap penerimaan siswa baru yang mendaftar sangat banyak.  

 

Setiap rombongan belajar terdiri dari dua kelas. Waktu belajar pagi dan siang. Sebagian besar siswa 

yang belajar di sekolah ini berasal dari daerah sekitar sekolah. Walaupun jarak terjauh sekitar 3 km 

namun tidak menjadi hambatan karena siswa yang jauh dapat dengan mudah pergi ke sekolah naik 

kendaraan umum. Latar belakang ekonomi dari orang tua siswa termasuk cukup, Sebagian besar 

orang tua siswa berdagang di kawasan wisata  dan bertani sayuran.   

http://mer.upak.an/


 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 1 │ Januari 2022 │    ISSN : 2620-9748              83 

 

Instrumen Penelitian 

Selama penelitian, peneliti menggunakan beberapa instrumen penelitian yaitu: Tes digunakan untuk 

memperoleh data mengenai kemampuan siswa sebelum dan sesudah dilakukan tindakan. Soal pretes 

dan postes sama. Untuk menghindari bias dari hasil kedua tes maka dilakukan: a)Soal pretes ditarik 

kembali b) setelah pretes tidak dilakukan pembahasan soal c) penggunaan soal yang sama tidak 

diberitahukan. Agar diperoleh data tentang pengetahuan awal siswa dan pengetahuan setelah 

pembelajaran terpadu model jaring laba-laba maka perlu diperhatikan validitas dan Reliabilitas tes.  

 

Validitas tes menunjukkan tingkat ketepatan dalam mengungkapkan yang seyogyanya diungkapkan. 

Di sini perlu dibuat kisikisi sebagai pedoman penyusunan tes sahingga soal-soal yarig di buat tidak 

menyimpang dari tujuan pembelajaran. Reliabilitas menunjukkan pada tingkat ketepatan atau 

kemantapan. Maksudnya suatu tes yang reliabel akan menghasilkan data yang relatif konsisten 

sehingga hasilnya dapat dipercaya.  

 

Pengolahan Data 

Dari setiap tindakan diharapkan data yang masuk yaitu:  Hasil pre tes dan post tes siswa. Hasil kerja 

kelompok Hasil observasi mengenai aktivitas siswa dalam proses pembelajaran terpadu. Dari data 

yang masuk oleh penulis diolah yaitu: nilai siswa secara perorangan dijumlahkan, kemudian dihitung 

rata-ratanya demikian juga untuk nilai hasil kerja kelompok untuk setiap kelompok dijumlahkan dan 

dihitung rata-ratanya sehingga akan diperoleh gambaran tentang perkembangan belajar siswa. 

 

Nilai yang digunakan dalam pengolahan data ini yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Semua data 

yang masuk, oleh penulis akarl dijadikan-referensi dalam rangka memperoleh gambaran 

perkembangan kemajuan belajar siswa khususnya dalam pembelajaran terpadu model jaring laba-laba 

Matematika, Bahasa Indonesia, dan Sains.  

 

Sebagai langkah selanjutnya, data tersebut akan penulis gunakan sebagai acuan dalam: Program 

perbaikan dan pengayaan bagi siswa. Mengukur keberhasilan guru dalam penggunaan suatu 

pendekatan pembelajaran yang efektif. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Data penelitian yang diperoleh adalah data observasi berupa pengamatan pengelolaan Penerapan 

Metode Pembelajaran Model Jaring Laba Laba  , dan data tes formatif siswa pada setiap siklus. Data 

lembar observasi diambil dari dua pengamatan yaitu data pengamatan pengelolaan Penerapan Metode 

Pembelajaran Model Jaring Laba Laba yang digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan 

Penerapan Metode Pembelajaran Model Jaring Laba Laba dalam meningkatkan prestasi . Data tes 

formatif untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa setelah diterapkan Penerapan Metode 

Pembelajaran Model Jaring Laba Laba. 

 

Pembahasan 

Ketuntasan Hasil belajar Siswa, melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Metode 

Pembelajaran Model Jaring Laba Laba   memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar 

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

disampaikan guru (ketuntasan belajar meningkat dari sklus I, II, dan III) yaitu masing-masing 72,72%, 

81,81%, dan 90,90%. Pada siklus III ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah tercapai. 
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Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran, berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas 

siswa dalam proses Penerapan Metode Pembelajaran Model Jaring Laba Laba   dalam setiap siklus 

mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap prestasi belajar siswa yaitu dapat 

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

peningkatan. 

 

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

dalam proses pembelajaran fisika pokok bahasan pengukuran , Penerapan Metode Pembelajaran 

Model Jaring Laba Laba yang paling dominan adalah bekerja dengan menggunakan alat/media, 

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

Jadi dapat dikatakan bahwa aktivitas siswa dapat dikategorikan aktif. Sedangkan untuk aktivitas guru 

selama pembelajaran telah melaksanakan langkah-langkah Penerapan Metode Pembelajaran Model 

Jaring Laba Laba   dengan baik. Hal ini terlihat dari aktivitas guru yang muncul di antaranya aktivitas 

membimbing dan mengamati siswa dalam mengerjakan kegiatan LKS/menemukan konsep, 

menjelaskan materi yang sulit, memberi umpan balik/evaluasi/tanya jawab dimana prosentase untuk 

aktivitas di atas cukup besar. 

 

Kesimpulan   

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

pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: Penerapan Metode 

Pembelajaran Model Jaring Laba Laba   memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar 

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

(72,72, siklus II (81,81%), siklus III (90,90%).  Penerapan  Metode Pembelajaran Model Jaring Laba 

Laba   mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang ditunjukan 

dengan rata-rata jawaban siswa yang menyatakan bahwa siswa tertarik dan berminat Penerapan 

Metode Pembelajaran Model Jaring Laba Laba   sehingga mereka menjadi termotivasi untuk belajar. 

 

Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses belajar mengajar matematika 

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

berikut: Untuk melaksanakan Penerapan Metode Pembelajaran Model Jaring Laba Laba   memerlukan 

persiapan yang cukup matang, sehingga guru harus mampu menentukan atau memilih topik yang 

benar-benar bisa diterapkan Penerapan Metode Pembelajaran Model Jaring Laba Laba   dalam proses 

belajar mengajr sehingga diperoleh hasil yang optimal. Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar 

siswa, guru hendaknya lebih sering melatih siswa dengan berbagai macam metode pembelajaran 

walau dalam taraf yang sederhana, dimana siswa nantinya dapat menemukan pengetahuan baru, 

memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga siswa berhasil atau mampu memecahkan masalah-

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

dilakuakn di SDN I Marga Batin   Kecamatan Waway Karya  Kabupaten Lampung Timur tahun 

pelajaran 2019/2020. Untuk penelitian yang serupa hendaknya dilakukan perbaikan-perbaikan agar 

diperoleh hasil yang lebih baik. 
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ABSTRACT 

This study aims to: (1) determine whether the use of the Group Investigation learning model can be used to 

improve mathematics learning outcomes in class VI SD GMIM II Bitung; (2) describe the steps for 

implementing the Group Investigation Approach to Improve Mathematics Learning Outcomes in Class VI SD 

GMIM II Bitung. This type of research is Classroom Action Research (CAR), using the John Elliot model. The 

subjects in this study were sixth grade students of SD GMIM II Bitung totaling 24 students. Observation 

analysis data collection techniques. The test is used to collect data on student learning outcomes. The data 

analysis technique used descriptive qualitative analysis to analyze the observational data. The results of the 

research show that the use of the Group Investigation Approach method can improve Mathematics Learning 

Outcomes in Class VI SD GMIM II Bitung. Based on the test results obtained by students at the end of each 

cycle, it showed an increase in Mathematics learning outcomes. The percentage of completeness in the pre-

action Cycle I was 57.1%, and the second cycle was 80.8%. In the process, it shows that the quality of the 

learning process is increasing, it can be seen from students who are more active, communicative and the 

learning atmosphere is more fun. In applying the Group Investigation approach. 

Key Word: Mathematics Learning Outcomes, Group Investigation Learning Model. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui apakah penggunaan model pembelajaran Group Investigation 

dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar Matematika di Kelas VI SD GMIM II Bitung; (2) 

mendiskripsikan langkah-langkah penerapan Pendekatan Group Investigation untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Matematika di Kelas VI SD GMIM II Bitung. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 

menggunakan model Jhon Elliot. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VI SD GMIM II Bitung yang 

berjumlah 24 siswa. Teknik pengumpulan data analisis observasi.  Tes digunakan untuk mengumpulkan data 

hasil belajar siswa. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis data hasil 

observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode Pendekatan Group Investigation dapat   

meningkatkan Hasil Belajar Matematika di Kelas VI SD GMIM II Bitung. Berdasarkan hasil tes yang diperoleh 

siswa pada setiap akhir siklus menunjukkan peningkatan hasil belajar Matematika. Persentase ketuntasan pada 

pra tindakan Siklus I sebesar 57,1 %, dan siklus II sebesar 80,8 %. Secara proses, menunjukkan bahwa kualitas 

proses pembelajaran menjadi meningkat, terlihat dari siswa yang lebih aktif, komunikatif serta suasana 

pembelajaran lebih menyenangkan dalam penerapan pendekatan Group Investigation.  

Kata Kunci: Hasil belajar Mstematika, model pembelajaran Group Investigation  

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pandangan pendidikan sekarang masih cenderung bahwa pengetahuan sejarah sebagai perangkat 

fakta-fakta yang harus dihafal, kegiatan pembelajaran masih sangat dominan pada teacher centered 
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sebagai sumber utama pengetahuan, yang tendensinya guru cenderung berceramah sebagai pilihan 

utamanya. Namun dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan tekhnologi, pendekatan 

pembelajaran pun terus berkembang sejalan dengan implementasi dan aplikasi pendidikan yang 

mengisyaratkan siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan kemudian member makna pengetahuan itu 

sendiri. Melalui pembelajran mengalami sendiri, menemukan sendiri, baik secara kelompok maupun 

mandiri yang menimbulkan siswa pembelajar menjadi senang terutama dalam pelajaran sejarah. Guna 

mencapai tujuan tujuan pendidikan itu diperlukan suatu proses yang yang mampu membawa siswa 

pada perubahan yang positif yang terjadi dalam proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh faktor 

internal yakni guru dan siswa juga faktor eksternal yaitu lingkungan Pedagogia: Jurnal Ilmu 

Pendidikan 357 dan fasilitas belajar mengajar. Dalam kaitannya dengan peningkatan hasil belajar 

pada pembelajaran sejarah, ketepatan dalam menggunakan pendekatan mengajar yang dilakukan guru 

sangat penting yang akan dapat membangkitkan hasil ataupun motivasi siswa terhadap asupan 

pembelajaran selama dan setelah proses belajar mengajar. 

 

Menurut Muhibbin Syah (2004:244),”pendekatan pembelajaran yang baik adalah pendekatan yang 

disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan, kondisi siswa, sarana yang tersedia, serta tujuan 

pengajarannya”. Pembelajaran Group Innvestigation(GI) adalah salah satu model pembelajaran yang 

diterapkan untuk mencapai tiga tujuan instruksional, yaitu peningkatn prestasi akademik, penerimaan 

akan perbedaan, dan mengembangkan kepekaan sosial anak dengan harapan meningkatkan keaktipan 

dan hasil pembelajaran yaitu peningkatan prestasi akademik, penerimaan akan perbedaan dan 

mengembangkan kepekaan sosial anak dengan harapan meningkatkan keaktifan dan hasil 

pembelajaran. 

 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, guru masih memiliki kecenderungan 

menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran dan menempatkan posisi guru sebagai 

pelaku utama pembelajaran. Kondisi tersebut membuat siswa kurang berperan aktif dalam proses 

pembelajaran. Hal seperti itu yang terjadi di SD GMIM II Bitung masih menggunakan metode 

ceramah dan tidak memberi kesempatan pada siswa untuk berperan aktif. Akibatnya, beberapa siswa 

kelas VI SD GMIM II Bitung memiliki hasil belajar yang rendah dan belum mencapai ketuntasan 

belajar (KKM=70) pada mata pelajaran Matematika. Upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan minat dan hasil belajar di SD GMIM II Bitung pada mata pelajaran Matematika adalah 

menggunakan model pembelajaran Group Investigation (GI) dalam pembelajaran. Cooperative 

learning merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja sama dalam 

kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 anggota secara heterogen (Rusman, 2010). Salah satu 

tipe pembelajaran kooperatif yang efektif untuk meningkatkan minat dan hasil belajar adalah Group 

investigation (GI) berbantuan media flanelgraf. Group investigation merupakan penemuan yang 

dilakukan siswa secara berkelompok melakukan pekerjaan dengan aktif, yang memungkinkan mereka 

menemukan suatu prinsip (Slavin dalam Kesuma, 2013). Group investigation membantu guru untuk 

mengaitkan antara materi dengan keadaan nyata siswa serta mendorong siswa menerapkan 

pengetahuan dalam kehidupan mereka (Kesuma, 2013). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang 

dilakukan oleh Sri Wahyuni (2014) menunjukkan bahwa penerapan group investigation mampu 

meningkatkan minat dan hasil belajar siswa serta membantu siswa untuk menerapkan pengetahuannya 

dalam kehidupannya. Group investigation adalah salah satu metode pembelajaran kooperatif berbasis 

penemuan dimana setiap kelompok berangggotakan 4-6 orang dengan komposisi kelompok heterogen 

(Rusman, 2010). Langkah-langkah group lompok dan pemilihan topik, merencanakan penyelesian 

topik, melakukan investigasi berbantuan media flanelgraf, penyusunan laporan, mempresentasikan 

laporan, dan evaluasi. Kelebihan metode pembelajaran group investigation adalah siswa cenderung 

berdiskusi dan menyumbangkan ide tertentu, siswa dapat belajar lebih efektif dan meningkatkan 
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interaksi sosial mereka, GI dapat mendorong siswa untuk berpartisipasi Prasetyo, Penerapan Metode 

Pembelajaran Group Investigation aktif, GI dapat meningkatkan penampilan dan prestasi belajar 

siswa (Sharan dalam Sumarmi, 2012). Adapun kekurangan group investigation yaitu tugas kelompok 

sering melibatkan siswa-siswa yang mampu, GI terkadang memerlukan pengaturan situasi dan kondisi 

yang berbeda, keadaan kelas tidak selalu memberikan lingkungan fisik yang baik bagi kelompok, dan 

keberhasilan model GI bergantung pada kemampuan siswa memimpin kelompok atau bekerja mandiri 

(Sumarmi, 2012). Metode pembelajaran group investigation dapat meningkatkan minat belajar siswa 

dengan cara berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar. 

 

Pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah merupakan prosedur, cara dan teknik untuk memperoleh 

pengetahuan, serta untuk membuktikan benar salahnya suatu hipotesis yang telah ditentukan 

sebelumnya. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik salah satu tujuannya adalah proses 

pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif (mengidentifikasi 

masalah atau menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan hipotesis (sebagai pandangan 

jawaban sementara sebelum melakukan analisis), menganalisis data, menarik kesimpulan, dan 

mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan (Hosnan, 2014:34). Penerapan 

pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik melalui 5M ini melibatkan kegiatan aktif dari 

peserta didik itu sendiri, tetapi masih membutuhkan bantuan pendidik meskipun semakin dewasanya 

peserta didik atau semakin tinggi jenjang kelasnya. Pendekatan saintifik disebut juga sebagai 

pendekatan ilmiah, proses pembelajaran dapat disamakan dengan suatu proses ilmiah karena alasan 

itulah kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik dalm pembelajaran, hal ini 

diyakini Buku Guru - Matematika - Petunjuk Umum 5 (pendekatan saintifik) sebagai titian emas 

perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Proses 

pembalajaran pada kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan dengan menggunakan metode 

ilmiah (saintifik) langkah-langkah pendekatan ilmiah dalam proses pembelajaran meliputi menggali 

informasi pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data dan informasi, menyajikan data 

atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan dan mencipta 

(tingkat tertinggi setelah 5M). Namun harus tetap diperhatikan proses pembelajaran tetap menerapkan 

nilai-nilai atau sifat-sifat ilmiah dan menghindari sifat-sifat non ilmiah 

 

Dari permasalahan tersebut di atas, maka peneliti dapat merumuskan judul penelitian “ Penerapan 

Pendekatan Pembelajaran Group Investigation dalam Meningkatkan Hasil Belajar Matematika di 

Kelas VI SD GMIM II BITUNG”. 

 

Kajian Pustaka 

Pengertian Model Pembelajaran Group Investigation (GI) – Arifin dan Afandi (2015: 13) 

mengungkapkan bahwa Group Investigation (GI) merupakan, pembelajaran dimana siswa dilibatkan 

sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik/ sub topik maupun cara untuk pembelajaran secara 

investigasi dan model ini menuntut para siswa memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 

dalam arti bahwa pembelajaran investigasi kelompok itu metode yang menekankan pada partisipasi 

dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi (informan) pelajaran yang akan di pelajari melalui 

bahan-bahan yang tersedia misalnya dari buku pelajaran, masyarakat, internet. Group investigation 

(GI) dapat melatih siswa untuk menumbuhkan kemampuan berfikir mandiri. Keterlibatan siswa secara 

aktif dapat terlihat mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran. 

 

Mafune, (Rusman, 2012: 222) “model pembelajaran tipe Group Investigation (GI) dapat dipakai guru 

untuk mengembangkan kreatifitas siswa, baik secara perorangan maupun kelompok”. Selanjutnya 

menurut Slavin, (Rusman, (2012: 221) mengemukakan bahwa, belajar kooperatif dengan teknik 
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Group Investigation (GI)sangat cocok untuk bidang kajian yang memerlukan kegiatan studi proyek 

terintegrasi yang mengarah pada kegiatan perolehan, analisis, dan sintetis informasi dalam upaya 

untuk memecahkan suatu masalah. 

 

Strategi belajar kooperatif GI sangatlah ideal diterapkan dalam pembelajaran biologi (IPA). Dengan 

topik materi IPA yang cukup luas dan desain tugas-tugas atau sub-sub topik yang mengarah kepada 

kegiatan metode ilmiah, diharapkan siswa dalam kelompoknya dapat saling memberi kontribusi 

berdasarkan pengalaman sehari-harinya. Setiap model pembelajaran memiliki langkah-langkah dalam 

penerapannya. Berikut langkah-langkah pembelajaran menggunakan model Group Investigation (GI): 

 

Mengidentifikasi topik dan mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok: Para Siswa menelaah 

sumber-sumber informasi, memilih topik, dan mengategorisasi saran-saram; para siswa bergabung ke 

dalam kelompok belajar dengan pilihan topik yang sama; komposisi kelompok didasarkan atas 

ketertarikan topik yang sama dan heterogen; mengusulkan sejumlah topik, dan mengkategorikan 

saran-saran. Guru membantu atau memfasilitasi dalam memperoleh informasi. 

 

Merencanakan tugas-tugas belajar: Direncanakan secara bersama-sama oleh para siswa dalam 

kelompoknya masing-masing, yang meliputi: apa yang kita selidiki; bagaimana kita melakukannya, 

siapa sebagai apa-pembagian kerja; untuk tujuan apa topik ini diinvestigasi. Melaksanakan 

investigasi: Siswa mencari informasi, menganalisis data, dan membuat kesimpulan kelompok; Setiap 

kelompok-kelompok berkontribusi kepada usaha kelompok; para siswa bertukar pikiran, 

mendiskusikan, mengklarifikasi, dan mensintesis ide-ide. 

 

Menyiapkan laporan akhir: Anggota kelompok menentukan pesan-pesan esensial proyeknya; 

merencanakan apa yang akan dilaporkan dan bagaimana membuat presentasinnya; membentuk panitia 

acara untuk mengoordinasikan rencana presentasi. Mempresentasikan laporan akhir:  Presentasi 

dibuat untuk keseluruhan kelas dalam berbagai macam bentuk; bagian-bagian presentasi harus secara 

aktif dapat melibatkan pendengar (kelompok lainnya); pendengar mengevaluasi kejelasan presentasi 

menurut kriteria yang telah ditentukan keseluruhan kelas. 

 

Evaluasi: Para siswa berbagi mengenai balikan terhadap topik yang dikerjakan, kerja yang telah 

dilakukan, dan pengalaman-pengalaman afektifnya; guru dan siswa berkolaborasi untuk mengevaluasi 

pembelajaran; asesmen diarahkan untuk mengevaluasi pemahaman konsep dan keterampilan berpikir 

kritis. 

 

Model Pembelajaran Group Investigation (GI) memiliki beberapa manfaaat dalam penerapannya. 

Menurut Primarindha, (2012: 62) manfaat model Group Investigation (GI) sebagai berikut. Dapat 

melatih siswa menerima pendapat orang lain. Bekerja sama dengan teman yang berbeda latar 

belakang (heterogen). Membantu memudahkan siswa menerima materi pembelajaran. 

 

Meningkatkan kemampuan berpikir dalam memecahkan masalah dan meningkatkan keterampilan 

proses sains siswa. Setiap model atau metode pembelajaran pasti mempunyai ciri khas tersendiri, 

mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam proses penerapannya. Menurut Kholid, 

(2014: 23) beberapa kelebihan dan kekurangan dari model Group Investigation (GI) adalah sebagai 

berikut. Maryani dan Fatmawati (2015) menyatakan bahwa metode group investigation atau GI 

merupakan salah satu metode pembelajaran, di mana semua siswa yang terlibat dalam suatu kelompok 

dituntut untuk merencanakan suatu penelitian. Bukan hanya, merencanakan suatu penelitian saja, 

melainkan juga mampu merencanakan pemecahan terhadap masalah yang dihadapi. Pada metode 
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jenis ini, kelompok berhak menentukan hal – hal yang akan dikerjakan dan individu – individu yang 

mengerjakan tugas tersebut. Lebih lanjut, setelah ditentukan hal tersebut, kelompok juga harus 

memikirkan tentang cara dalam menyajikan hasil kelompok didepan kelas. Penilaian pada metode 

group investigation berdasarkan pada proses dan hasil dari kerja yang dilakukan oleh kelompok. 

Fatmawati dkk (2015) menyatakan bahwa metode pembelajaran dengan teknik group investigation 

merupakan salah satu jenis metode pembelajaran yang menerapkan sistem kooperatif. Pada metode 

ini, siswa diarahkan untuk melakukan suatu investigasi atau suatu penyelidikan tentang suatu objek 

yang berhubungan dengan topik yang dibicarakan dalam pembelajaran. 

 

Thelen dalam Suardi (2015) menyatakan bahwa dalam metode gorup investigation, kelas setidaknya 

menjadi miniatur dalam demokarasi yang memiliki tujuan untuk melaksanakan suatu kajian terhadap 

masalah – masalah yang berhubungan dengan sosial di antara pribadi individu. 

 

Hipotesis Tindakan 

Berangkat dari kajian teori maka akan ditemui bahwa dengan siswa tekun langsung melakukan kerja 

dalam rangka mengimplementasikan konsep pembelajaran agar dapat digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

Berdasarkan kajian teori di atas maka hipotesis tindakan penelitian ini adalah “Melalui penerapan 

model pembelajaran Group Investigation dapat meningkatkan pemahaman IPA siswa kelas VI SD 

GMIM  II Bitung ”. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dari John Elliot. PTK 

Model ini tampak lebih detail dan rinci. Dikatakan demikian, oleh karena di dalam setiap siklus 

dimungkinkan terdiri dari beberapa aksi yait antara 3-5 aksi (tindakan). Sementara itu, setiap aksi 

kemungkinan terdiri dari beberapa langkah, yang terealisasi dalam bentuk kegiatan belajar-mengajar. 

Maksud disusunnya secara terinci pada PTK Model John Elliot ini, supaya terdapat kelancaran yang 

lebih tinggi antara taraf-taraf di dalam pelaksanan aksi atau proses belajar-mengajar. Selanjutnya, 

dijelaskan pula olehnya bahwa terincinya setiap aksi atau tindakan sehingga menjadi beberapa 

langkah oleh karena suatu pelajaran terdiri dari beberapa subpokok bahasan atau materi pelajaran. Di 

dalam kenyataan praktik di lapangan setiap pokok bahasan biasanya tidak akan dapat diselesaikan 

dalam satu langkah, tetapi akan diselesaikan dalam beberapa rupa itulah yang menyebabkan John 

Elliot menyusun pendekatan PTK yang berbeda secara skematis dengan kedua model sebelumnya, 

yaitu seperti dikemukakan berikut ini. Model Elliot tampak lebih rinci jika dibandingkan dengan 

kedua model yang telah dikemukan di atas. Dikatakan lebih rinci, karena di dalam setiap siklus 

dimungkinkan terdiri dari beberapa tindakan, yaitu antara tiga sampai lima tindakan. Sementara itu 

setiap tindakan kemungkinan terdiri atas beberapa langkah yang terealisasi dalam bentuk kegiatan 

pembelajaran. 

 

Pada dasarnya dalam PTK terdapat empat tahapan penting, yaitu: a) perencanaan, b) pelaksanaan, c) 

pengamatan (observasi), dan d) refleksi. a) Refleksi Awal Refleksi awal dilakukan oleh peneliti 

berkolaborasi dengan partisipan (teman sejawat atau dari praktisi lain) untuk mencari informasi 

tentang kondisi awal dari permasalahan yang akan dicari solusinya. Refleksi awal dapat dilakukan 

dengan cara menelaah kekuatan atau kelemahan dari suatu proses pembelajaran yang telah dilakukan 

baik dari aspek diri sendiri, siswa, sarana belajar atau sumber/lingkungan belajar. Dari temuan-temuan 

awal, difokuskan pada identifikasi masalah yang nyata, jelas dan mendesak untuk dicari solusinya. 
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Analisis Hasil Penelitian 

Presentase nilai yang diperoleh siswa nampak pada tabel analisis hasil belajar Siklus 1  di atas yakni 

dari jumlah siswa 24 orang  ternyata hanya 5  siswa yang dinyatakan berhasil / tuntas dalam proses 

pembelajaran khususnya untuk materi Operasi hitung bilangan bulat   dengan hasil sebagai berikut. : 

 

(Jlh Skor Perolehan)/(Skor Maksimal)  x 100% 

 

1370/2600  x 100%=57,1 

 

Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa keberhasilan belajar siswa belum tuntas karena 

belum mencapai  nilai ketuntasan 70%  karena langkah pembelajaran belum memenuhi tahapan 

pendekatan Group Investigation  sehingga wajib untuk dilaksanakan siklus ke dua. Presentase nilai 

yang diperoleh siswa nampak pada tabel analisis hasil belajar di atas yakni dari jumlah siswa 24 orang  

ternyata 21  siswa yang dinyatakan berhasil / tuntas dalam proses pembelajaran khususnya untuk 

Penyelesaian masalah sehari-hari dengan bilangan bulat  dengan hasil sebagai berikut. : 

 

(Jlh Skor Perolehan)/(Skor Maksimal)  x 100% 

 

Pembahasan 

Setelah Peneliti melakukan langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Group 

Investigation  maka ditemuai bahwa: Ketidakberhasilan belajar Matematikadi Kelas VI SD GMIM II 

Bitung khususnya Konsep Dasar Operasi bilangan bulat disebabkan oleh ketidaktepatan penggunaan 

pendekatan pembelajaran. Keberhasilan yang dicapai dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan Group Investigation yang dilaksanakan pada siklus pertama belum 

mencapai Ketuntasan oleh karena baru memperoleh nilai 57,1 % hal itu disebabkan oleh  langkah-

langkah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Group Investigation  belum terpenuhi secara 

lengkap. Langkah yang diambil peneliti selanjutnya adalah melaksanakan siklus kedua dengan 

menggunakan tahapan langkah-langkah pendekatan Group Investigation secara lengkap dan hasilnya 

sangat memuaskan oleh karena hasil belajar siswa dapat meningkat sampai 80,1%. Hal ini 

menunjukan bahwa Penerapan Pendekatan Pembelajaran Group Investigation dapat meningkatkan 

hasil belajar IPA Kelas VI SD GMIM II Bitung. 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: Penerapan Pendekatan Group 

Investigation dapat meningkatkan hasil belajar Matematika  siswa Kelas VI di SD GMIM II BITUNG 

dengan hasil yang dicapai pada siklus pertama yaitu 57,1 % sedangkan pada siklus yang kedua 

meningkat menjadi 80,8%. Pendekatan Group Investigation dapat mengembangkan membuka 

wawasan belajar anak lebih aktif dan kreatif. Pendekatan Group Investigation dapat mengembangkan 

dan membuka wawasan guru menjadi seorang tenaga pengajar yang inovatif serta mampu membaca 

permintaan dunia pendidikan yang kompetitif. 

 

Saran  

Berdasrkan kesimpulan diatas, peneliti mengemukakan saran sebagai berikut: Bagi guru Sekolah 

Dasar agar dapat merancang pembelajaran Matematika  yang dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam pembelajaran Matematika, dengan menerapkan Pendekatan Group Investigation. Sebagai 

seorang guru Sekolah Dasar, kita diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, 

kreatif, dan menyenangkan guna mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. 
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INCREASING SCIENCE LEARNING OUTCOMES USING THE THINK-

PAIR SHARE (TPS) LEARNING MODEL FOR STUDENTS 

CLASS III SD N 3 MATARAM NEW MATARAM DISTRICT, EAST 

LAMPUNG REGENCY, 2019/2020 ACADEMIC YEAR 

 

PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPA DENGAN MENGGUNAKAN 

MODEL PEMBELAJARAN THINK- PAIR SHARE (TPS) PADA SISWA 

KELAS III SD N 3 MATARAM BARU KECAMATAN MATARAM BARU 

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

 

Prawesti, S.Pd 

SD Negeri 3 Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur 

Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

The objectives of this study are: (1) To find out using the Think-Pair-Share (TPS) learning model can improve 

science learning outcomes in third grade students of SD Negeri 3 Mataram Baru, Mataram Baru District, East 

Lampung Regency, for the 2019/2020 academic year. This research was conducted at SD Negeri 3 Mataram 

Baru, East Lampung Regency. The subjects in this study were third grade students at SD Negeri 3 Mataram 

Baru, East Lampung Regency, for the 2019/2020 academic year. The application of the Think-Pair-Share (TPS) 

method can improve the learning outcomes of third grade odd semester students at SD Negeri 3 Mataram Baru, 

Mataram Baru District, East Lampung Regency for the 2019/2020 Academic Year on the subject matter of 

Understanding the characteristics and needs of living things and other things. that affect changes in living 

things. The increase that occurred was in the pre-CAR data that had not yet experienced completeness of 

42.85% and those who completed 57.14% in the first cycle which had not yet experienced completeness of 

35.71% and the completed 64.28% in the second cycle which had not yet undergone completion. completeness 

of 21.42% and completeness of 78.57%. This increase in learning outcomes shows that learning with the Think-

Pair-Share (TPS) method is effective in improving science learning outcomes. 

Key Word: Think-Pair-Share Type Cooperative Learning (TPS), and Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dengan menggunakan model pembelajaran Think-Pair-

Share (TPS) dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas III SD Negeri 3 Mataram Baru Kecamatan 

Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020. Penelitian ini dilaksanakan di SD 

Negeri 3 Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur , Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas III SD 

Negeri 3 Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur  Tahun Pelajaran 2019/2020. Penerapan metode Think-

Pair-Share (TPS) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas III semsester ganjil SD Negeri 3 Mataram Baru 

Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020  pada materi pokok 

Memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta hal-hal yang mempengaruhi  perubahan pada makhluk 

hidup. Peningkatan yang terjadi yaitu pada data pra PTK yang belum mengalami ketuntasan sebesar 42,85% dan 

yang tuntas 57,14% pada siklus I yang belum mengalami ketuntasan sebesar 35,71% dan yang tuntas sebesar 

64,28% pada Siklus II yang belum mengalami ketuntasan sebesar 21,42% dan yang tuntas sebesar 78,57%. 

Peningkatan hasil belajar ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan metode Think-Pair-Share (TPS) efektif 

dalam meningkatkan hasil belajar IPA. 

Kata Kunci: Pembelajaran Kooperatif Tipe Think-Pair-Share (TPS), dan Hasil Belajar 
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Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu hal yang utama bagi setiap bangsa, karena merupakan suatu bentuk 

upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana Tujuan Pendidikan Nasional bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya 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. (UU NO.20 Tahun 2003 Pasal 3) Banyak faktor 

yang menentukan keberhasilan pendidikan. Secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua faktor 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal seperti motivasi, kesehatan, bakat, 

intelgensi, dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Sedangkan faktor ekternal yaitu seperti fasilitas 

belajar, sarana dan prasarana sekolah, guru dan orang tua, serta media pembelajaran dan metode 

pembelajaran yang digunakan oleh guru.  

 

Pada dasarnya, mutu pendidikan bergantung pada beberapa aspek, salah satunya adalah guru dalam 

membimbing proses pembelajaran. Sebagai tenaga pendidik, guru harus pandai memilih dan 

menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran dan juga 

siswanya. Proses pembelajaran merupakan suatu kontak sosial guru dengan siswa dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan tujuan pembelajaran tersebut dapat dikatakan berhasil atau 

tercapai, salah satu caranya yaitu bisa dilihat dari hasil belajar yang diperolrh siswa setelah mengikuti 

proses pembelajaran.  

 

Berdasarkan Pra Penelitian yang telah dilakukan di SD Negeri 3 Mataram Baru  kelas III semester 

ganjil tahun pelajaran 2019/2020 diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Tabel. Data hasil Pra Penelitian nilai evaluasi kelas  III SD Negeri 3 Mataram Baru Kecamatan 

Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Tahun pelajaran 2019/2020 . 

No. Nilai Kriteria Jumlah Persentase 

 < 60 Tidak Tuntas 16 57,14% 

  60 Tuntas 12 42,85% 

Jumlah  28 100% 

Sumber : Diambil dari daftar nilai evaluasi bidang studi IPA kelas III SD Negeri 3 Mataram Baru 

Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020  

 

Melihat data Pra Penelitian di atas, dapat dilihat bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

masih relatif rendah. Hal ini ditunjukan dari siswa yang nilainya telah mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM), masih banyak yang belum mencapai ketuntasan belajar sebesar 57,14%  dari 

jumlah banyaknya siswa yang ada di kelas tersebut. Hal ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan. 

 

Disamping itu juga, dari hasil wawancara yang dilakukan ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar rendah, diantaranya adalah:  Jumlah siswa terlalu banyak, sehingga guru kesulitan dalam 

mengontrol. Banyak siswa yang tidak memperhatikan serta mengantuk pada saat guru menjelaskan 

materi pelajaran, karena pelajaran IPA ada pada jam pelajaran terakhir.  Siswa cenderung bersikap 

pasif. Sebagian besar siswa tidak dapat mengerjakan latihan, sementara mereka tidak berusaha untuk 

membaca-baca buku untuk mengerjakan latihan tersebut atau bertanya kepada temannya yang dapat 

mengerjakan. 
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Melihat beberapa masalah di atas, perlu disadari bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam 

pencapaian hasil belajar itu tidak hanya bersumber dari siswa saja, tetapi juga bersumber dari guru. 

Pada saat proses pembelajaran  guru yang memilih dan menggunakan metode yang kurang tepat 

dengan materi pelajaran yang sedang diajarkan itu juga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Untuk meminimalisir permasalahan tersebut guru melakukan penelitian dengan menggunakan 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Think-Pair-Share (TPS), Think-Pair-Share (TPS) adalah pembelajaran 

yang memberikan kesempatan siswa untuk bekerja sendiri serta bekerjasama dengan orang lain, yang 

mana Think-Pair-Share (TPS) ini dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siwa.  

 

Berdasarkan penjelasan mengenai kedua model pembelajaran di atas, maka yang menjadi alasan  

peneliti memilih model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) yaitu karena kedua model 

pembelajaran ini sama-sama menuntut siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Nantinya 

pembelajaran tersebut tidak hanya bersumber dari guru saja. Sehingga hasil belajar siswa dapat 

meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Atiqoh (2012:68) menyimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS)  dapat meningkatkan hasil belajar IPA. 

 

Melihat hal tersebut di atas, maka dari itu guru akan melakukan suatu penelitian tentang hal tersebut 

di atas dan guna kepentingan  penelitian, maka judul:  “Peningkatan Hasil Belajar IPA dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Think- Pair Share (TPS) pada Siswa Kelas III SD Negeri 3 

Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian adalah: Bagaimanakah Peningkatan Hasil Belajar IPA Dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Think- Pair Share (TPS) Pada Siswa Kelas III SD Negeri 3 

Mataram Baru Kecamatan Mataram  Baru Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020 ?. 

Bagaimanakah Pengaruh Peningkatan Hasil Belajar IPA Terhadap Penggunakan Model Pembelajaran 

Think- Pair Share (TPS) Pada Siswa Kelas III SD Negeri 3 Mataram Baru Kecamatan Mataram  Baru 

Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020 ?. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Bagaimanakah 

Peningkatan Hasil Belajar IPA Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Think- Pair Share (TPS) 

Pada Siswa Kelas III SD Negeri 3 Mataram Baru Kecamatan Mataram  Baru Kabupaten Lampung 

Timur Tahun Pelajaran 2019/2020? Untuk Mengetahui Bagaimanakah Pengaruh Peningkatan Hasil 

Belajar IPA Terhadap Penggunakan Model Pembelajaran Think- Pair Share (TPS) Pada Siswa Kelas 

III SD Negeri 3 Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Tahun 

Pelajaran 2019/2020 ? 

 

Kajian Pustaka 

Menurut Hamalik (2009:27) menyatakan bahwa “Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan 

bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu yakni 

mengalami”.Menurut Sardiman (2010:21) menyatakan bahwa “Belajar berarti usaha mengubah 

tingkah laku. Jadi belajar akan membawa suatu perubahan pada individu-individu yang 

belajar”.Menurut Sagala (2008:12) menyatakan bahwa “Belajar adalah kegiatan individu memperoleh 

pengetahuan, perilaku dan keterampilan dengan cara mengolah bahan belajar”.  
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Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa  belajar merupakan suatu rangkaian  

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang agar supaya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian 

diharapkan dari belajar tersebut dapat membawa suatu perubahan pada orang-orang yang belajar. 

 

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dimana siswa dapat belajar bersama dalam 

kelompok-kelompok kecil, yang sederajat tetapi heterogen. Sehingga dari pembelajaran tersebut 

memberikan kesempatan kepada semau siswa untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran Menurut Komalasari (2010:62) menyatakan bahwa “Pembelajaran kooperatif adalah 

suatu strategi pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang 

beranggotakan 2 sampai 5 orang, dengan struktur kelompoknya yang bersifat heterogen”.  

 

Model pembelajaran TPS disebut juga sebagai metode belajar mengajar berpasangan. Tipe TPS ini 

pertama kali dikembangkan oleh Frank lyman dari Universitas Maryland pada tahun 1985, sebagai 

struktur kegiatan pembelajaran gotong royong. Pembelajaran tipe TPS memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bekerja sendiri serta bekerja dengan orang lain. Pembelajaran TPS adalah salah 

satu model pembelajaran yang menuntut siswa untuk banyak berinteraksi antar sesama teman. 

Menurut Trianto (2010:81) menyatakan bahwa “Think-Pair-Share (TPS) atau berpikir berpasangan 

adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif dirancang mempengaruhi pola interaksi siswa”. 

 

TPS merupakan model pembelajaran kooperatif yang sederhana tetapi sangat bermanfaat, adapun 

langkah-langkah TPS menurut slavin (2010:257) yaitu:  Ketika guru menyampaikan pelajaran kepada 

kelas, para siswa duduk dengan timnya masing-masing. Guru memberikan pertanyaan kepada kelas. 

Siswa diminta untuk memikirkan jawaban dari mereka sendiri, lalu berpasangan dengan pasangannya 

untuk mencapai sebuah kesepakatan terhadap jawaban. Akhirnya guru meminta para siswa untuk 

berbagi jawaban yang telah mereka sepakati dalam seluruh kelas. 

 

Menurut Eko (2010) menyatakan bahwa “Think-pair-share (TPS) adalah mudah untuk diterapkan 

pada berbagai kemampuan tingkat berfikir dan dalam setiap kesempatan. Siswa diberi waktu lebih 

banyak untuk berfikir, menjawab, dan membantu satu sama lain”. Dari beberapa pendapat yang telah 

dikemukakan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa model pembelajaran tipe TPS 

merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerjasama 

dengan orang lain. Secara langsung siswa dapat memecahkan masalah sendiri, memahami suatu 

materi secara berkelompok dan saling membantu antara satu dengan lainnya, berdiskusi dan 

mempresentasikan didepan kelas sebagai salah satu evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

 

Menurut Wingkel (dalam Abdurrahman 2003:37) “ hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh 

anak setelah melalui kegiatan belajar, belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang 

berusaha untuk memperoleh bentuk perubahan perilaku yang relatif mantap”. Menurut Gagne (dalam 

Uno 2008:13) menyebutkan bahwa “hasil belajar merupakan kapasitas terukur dari perubahan 

individu yang diinginkan berdasarkan ciri-ciri atau variabel bawaannya melalui perlakuan pengajaran 

tertentu”. 

 

Hasil belajar bisa dikatakan sebagai potensial yang dimiliki pada diri seseorang. Menurut 

Sukmadinata (2007:102) menyatakan bahwa “hasil belajar atau achievement merupakan realisasi atau 

pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang”.Dari 

pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai atau 

diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan proses belajar mengajar berdasarkan kriteria tertentu 
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dalam pengukuran pencapaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Hasil belajar sangat tergantung dari 

proses pembelajaran yang dilalui oleh siswa, dalam hal ini siswa tidak bisa dipisahkan dari peranan 

guru selama proses belajar mengajar berlangsung. 

 

Demi tercapainya suatu tujuan akhir pembelajaran maka salah satu cara yang perlu dilakukan a 

dengan memilih dan menggunakan model pembelajaran yang tepat agar siswa termotivasi dan aktif 

dalam mengikuti pelajaran. Tujuan penggunaan metode model pembelajaran tipe TPS yaitu 

merupakan model pembelajaran yang  memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sendiri 

dan bekerjasama dengan orang lain. Secara langsung siswa dapat memecahkan masalah sendiri, 

memahami suatu materi secara berkelompok dan saling membantu antara satu dengan lainnya. 

 

TPS memberikan kesempatan lebih banyak kepada setiap siswa untuk dikenali dan menunjukan 

partisipasi mereka pada orang lain. Untuk perlu adanya perubahan metode pembelajarn untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA Kelas III SD Negeri 3 Mataram Baru .  

 

Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Ada Peningkatan hasil belajar IPA menggunakan 

model pembelajaran TPS pada siswa kelas III SD Negeri 3 Mataram Baru semester ganjil Tahun 

Pelajaran 2019/2020 . 

 

Metodologi Penenlitian 

Bentuk penelitian ini yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan tahap perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, pengamatan, refleksi. Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas III semester ganjil SD 

Negeri 3 Mataram Baru Kecamatam Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 

2019/2020 . Penelitian dilaksanakan pada tanggal 4 September 2019  

 

Subjek penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas III IPA SD Negeri 3 Mataram Baru Kecamatan Mataram 

Baru Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020 . Subjek penelitian berjumlah 28 siswa. 

 

Teknik analisis data 

Metode analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan 

kualitatif. Data kuantitatif berupa angka hasil belajar siswa (meliputi penentuan rata-rata kelas, 

ketuntasan belajar individual dan ketuntasan belajar secara klasikal dari hasil test) yang 

dideskripsikan dengan angka, sedangkan data kualitatif berupa kemampuan dalam mengeksplor 

konsep yang dikuasai dalam kehidupan sehari-hari dengan laporan atau bentuk yang dinyatakan 

dengan kata-kata atau simbol. 

 

Indikator Keberhasilan 

Indikator kinerja pada penelitian tindakan kelas ini adalah hasil belajar siswa diharapka meningkat 

dari setiap siklusnya. Kriteria ketuntasan dalam pembelajaran ini dikatakan berhasil jika hasil belajar 

siswa telah mencapai target yang ditentukan dan memenuhi nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

sekolah yaitu 65, sedangkan target yang ditentukan dipenelitian ini adalah bila siswa yang  memenuhi 

KKM mencapai 75% pada akhir siklus. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan gambaran mengenai pembelajaran dengan mengimplementasikan 

metode Think-Pair-Share (TPS) untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pokok 
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Memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada 

makhluk hidup. 

 

Proses pembelajaran disampaikan dengan strategi dan terencana dimulai dari kegiatan awal, inti dan 

penutup. Kegiatan ini terfokus mengaktifkan siswa mulai dari memperhatikan penjelasan, melakukan 

pengamatan untuk memperoleh kesimpulan, tugas kelompok, berdiskusi yang diakhiri dengan tes. 

Setelah dilaksanakan siklus I dan dievaluasi dapat dilihat adanya peningkatan hasil belajar siswa yaitu 

masih ada 10 siswa memperoleh nilai kurang dari 65 atau dengan presentase 35,71%, sedangkan yang 

mengalami ketuntasan pasa siklus I sebesar 64,28% atau terdapat 18 siswa. Pada siklus II nilai 

presentase ketuntasan sebanyak 78,57% atau terdapat 22 siswa, sedangkan yang tidak tuntas sebesar 

21,42% atau sebanyak 6 siswa. 

 

Tabel . Data Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

No Nilai Kategori  Pra 

Peneliian 

Siklus I Siklus II 

1 ≥ 65 Mencapai KKM 57,14% 64,28% 78,57% 

2 < 65 Belum mencapai KKM 42,85% 35,71% 21,42% 

 

Peningkatan  persentase  ini  dikarenakan   pembelajaran   yang   dilakukan dengan  metode Think-

Pair-Share (TPS), dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Karena pembelajaran secara langsung 

dengan objek dapat meningkatkan ingatan yang lebih mendalam kepada siswa. Pembelajaran dengan 

metode Think-Pair-Share (TPS) dimaksudkan untuk lebih memotivasi siswa dalam belajar dan 

berperan aktif dalam mengikuti pelajaran. Antusias siswa dalam mengikuiti pelajaran ini tentu akan 

diikuti dengan perhatian yang lebih baik dari siswa, sehingga pemahaman siswa akan lebih 

meningkat. 

 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa meningkat, baik secara kognitif, 

afektif maupun psikomotorik. Sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas III IPA 

Semester Ganjil SD Negeri 3 Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur 

Tahun Pelajaran 2019/2020 . 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dengan menggunakan metode Think-Pair-

Share (TPS) hasil analisis data hasil penelitian serta pembahasan yang telah dikemukakan, maka 

dapat disimpulkan bahwa: Penerapan metode Think-Pair-Share (TPS) dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas III semsester ganjil SD Negeri 3 Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru 

Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020 pada materi pokok Memahami ciri-ciri dan 

kebutuhan makhluk hidup serta hal-hal yang mempengaruhi  perubahan pada makhluk hidup. 

Peningkatan yang terjadi yaitu pada data pra PTK yang belum mengalami ketuntasan sebesar 42,85% 

dan yang tuntas 57,14% pada siklus I yang belum mengalami ketuntasan sebesar 35,71% dan yang 

tuntas sebesar 64,28% pada Siklus II yang belum mengalami ketuntasan sebesar 21,42% dan yang 

tuntas sebesar 78,57%. Peningkatan hasil belajar ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

metode Think-Pair-Share (TPS) efektif dalam meningkatkan hasil belajar IPA. 

 

Saran  

Guru disarankan untuk sering berlatih dalam memadukan beberapa metode mengajar, agar dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Serta lebih kreatif dalam mengembangkan strategi 
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pembelajarannya, khususnya  dalam menggunakan metode Think-Pair-Share (TPS). Untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta 

hal-hal yang mempengaruhi  perubahan pada makhluk hidup, maka guru dapat menerapkan metode 

Think-Pair-Share (TPS). Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru untuk 

mengimplementasikan metode ini yaitu sebagai berikut: Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

sintaks dalam Think-Pair-Share (TPS). Memberikan penjelasan secara keseluruhan tentang prosedur 

pembelajaran agar pelaksanaan proses pembelajaran dapat sesuai dengan skenario yang telah dibuat. 

Merencanakan alokasi waktu tepat agar setiap tahapan pembelajaran dapat terlaksana secara 

keseluruhan. Memberikan dorongan dan motivasi serta selalu membimbing siswa pada saat 

pelaksanaan pembelajaran. Merancang  skenario pembelajaran yang memperhatikan lebih dalam 

mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Think-Pair-Share (TPS) agar peningkatannya dapat 

menyeluruh. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the efforts to improve the ability of SD Negeri 1 Varia Agung 

teachers in learning through academic supervision in the even semester of the 2016/2017 academic year. The 

problem behind this research is that the teacher's ability to carry out learning is still lacking. This is based on 

the results of the supervision that the author conducted on the teachers of SD Negeri 1 Varia Agung against 9 

teachers in the implementation of learning in the odd semester of the 2016/2017 academic year. The assessment 

of the teacher's ability in learning is carried out using an instrument for supervising learning activities that are 

adapted to process standards. The components of the supervision assessment include preliminary activities, core 

learning activities and closing activities. The results of the research and discussion, it can be concluded that 

academic supervision can improve the ability of SD Negeri 1 Varia Agung teachers in learning. This is known 

from the data in Cycle I which shows that the percentage of teachers with good categories in carrying out 

learning only reached 22.22%, increased to 77.78% in Cycle II and again increased to 88.89% in Cycle III or 

exceeded the limit. the indicator of success of the action set is above 80.00%. 

Key Word: Academic Supervision, Ability 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya meningkatkan kemampuan guru SD Negeri 1 Varia Agung 

dalam pembelajaran melalui supervisi akademik  pada semester genap tahun pelajaran 2016/2017. 

Permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini adalah masih kurang kemampuan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran. Hal ini didasarkan pada hasil kepengawasan yang penulis lakukan pada  guru 

SD Negeri 1 Varia Agung  terhadap 9 orang guru dalam pelaksanaan pembelajaran pada semester ganjil tahun 

pelajaraan 2016/2017. Penilaian terhadap kemampuan guru dalam pembelajaran tersebut dilaksanakan 

dengan menggunakan instrument supervisi kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan standar proses. 

Komponen-komponen penilaian supervisi meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti pembelajaran dan 

kegiatan penutup. Hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik dapat 

meningkatkan kemampuan guru SD Negeri 1 Varia Agung dalam pembelajaran. Hal ini diketahui dari data pada 

Siklus I yang menunjukkan bahwa persentase guru dengan kategori baik dalam melaksanakan pembelajaran 

hanya mencapai 22,22%, naik menjadi 77,78% pada Siklus II dan kembali mengalami kenaikan menjadi 

88,89% pada Siklus III atau melampau batas indikator keberhasilan tindakan yang ditetapkan yaitu di atas 

80,00%.     

Kata Kunci: Supervisi Akademik, Kemampuan 
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Perencanaan tindakan dilakukan untuk mendapatkan kerangka dasar pelaksanaan supervisi akademik 

terhadap kemampuan guru dalam pembelajaran. Pada tahap perencanaan  peneliti melakukakan 

langkah-langkah sebagai berikut : Mempersiapkan instrumen penelitian berupa lembar Supervisi 

Kegiatan Pembelajaran (Sesuai dengan Standar Proses).  Peneliti melalui guru senior 

menginfomasikan kepada guru bahwa akan dilaksanakan supervisi akademik dengan tujuan agar guru 

mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran.  

 

Pada dasarnya kegiatan supervisi ini adalah untuk melihat kemampuan guru menciptakan suasana 

kondusif di kelas guna mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan adalah tuntutan bagi 

seorang guru dalam pengelolaan kelas. Kemampuan guru dalam memupuk kerjasama dan disiplin 

siswa dapat diketahui melalui pelaksanaan piket kebersihan, ketepatan waktu masuk dan keluar kelas, 

melakukan absensi setiap akan memulai proses pembelajaran, dan melakukan pengaturan tempat 

duduk siswa. Kemampuan lainnya dalam pengelolaan kelas adalah pengaturan ruang/ setting tempat 

duduk siswa yang dilakukan pergantian, tujuannya memberikan kesempatan belajar secara merata 

kepada siswa. 

 

Guru merupakan faktor penentu yang sangat dominan dalam pendidikan pada umumnya, karena guru 

memegang peranan dalam proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran merupakan inti dari 

proses pendidikan secara keseluruhan. 

 

Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serang-kaian perbuatan guru dan 

siswa atas hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan 

tertentu, di mana dalam proses tersebut terkandung multi peran dari guru. 

 

Peranan guru meliputi banyak hal, yaitu guru dapat berperan sebagai pengajar, pemimpin kelas, 

pembimbing, pengatur lingkungan belajar, perencana pembelajaran, supervisor, motivator, dan 

sebagai evaluator. 

 

Pelaksanaan penelitian pada Siklus I adalah pada hari tanggal 1 sampai dengan 31 Maret 2017 

terhadap 9 orang guru SD Negeri 1 Varia Agung  Kabupaten Lampung Tengah. Pada tahap ini 

peneliti melaksanakan supervisi akademik terhadap pembelajaran oleh guru di dalam kelas. Supervisi 

akademik ini diarahkan pada pelaksanaan pembelajaran oleh guru, dengan komponen-komponen 

penilaian yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti pembelajaran (eksplorasi, elaborasi, 

konfimasi) dan kegiatan penutup.  

 

Peneliti berkolaborasi dengan guru senior dalam hal ini melakukan observasi dan penilaian terhadap 

pada kompetensi yang digali dan dikembangkan guru dalam perencanaan pembelajaran, penggunaan 

model pembelajaran yang mampu menggali potensi dan meningkatkan partisipasi siswa. Kemampuan 

guru dalam menyusun perangkat pembelajaran harus memuat tujuan pembelajaran, materi 

pembelajaran, strategi dan pengembangan pembelajaran, mengidentifikasi perilaku dan karakteristik 

awal siswa melalui apersepsi, mendesain dan melaksanakan evaluasi meskipun dari masing-masing 

guru terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan bidang studi masing-masing.  

 

Hasil pengamatan pada Siklus I menunjukkan bahwa guru kurang mampu dalam mengkondisikan 

kelas dengan tertib dan merespon siswa dengan kreatif dan inovatif, baik pada kegiatan pembukaan, 

pelaksanaan dan penutup. Pelaksanaan pembelajaran yang diamati dalam penelitian ini terdiri dari tiga 

aspek yaitu pembukaan, kegiatan inti dan penutup dalam pembelajaran menunjukkan rata-rata dan 
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persentase persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang terdiri dari pembukaan, kegiatan inti 

yang terdiri atas: eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi, serta penutup sudah baik. 

 

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa kelemahan terletak pada rancangan pengelolaan kelas. 

Pada aspek tersebut guru belum membuat rancangan yang baik pada pengelolaan pembelajaran 

dikelas. RPP belum dibuat rancangan yang detail sehingga pada saat pembelajaran kurang maksimal. 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru meliputi beberapa aspek yaitu pembukaan, kegiatan inti 

dan penutup.  

 

Pembukaan pelajaran oleh guru belum berorientasi pada kemampuan guru untuk memberikan 

apersepsi dan motivasi dan menyampaikan kompetensi dasar serta bagaimana cara mempelajarinya. 

Demikian pula dengan kegiatan inti, yang menunjukkan bahwa guru belm melakukan eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi dengan baik. Kemampuan guru dalam pembelajaran meliputi beberapa hal 

yaitu pengkondisian kelas, melakukan kontrak pembelajaran, komunikasi dengan individu dan 

kelompok, merespon siswa untuk kreatif dan inovatif, relevansi pendekatan materi dan bahan, 

mengaktifkan siswa, melaksanakan pengukuran dan penilaian proses dan menutup pelajaran dengan 

bermakna.  

 

Selain itu kemampuan guru juga masih rendah dalam melaksanakan hubungan pribadi meliputi 

membantu mengembangkan sikap positif siswa, sikap luwes dan terbuka, semangat dalam mengikuti 

pembelajaran dan mengelola perilaku kelas. Kemampuan guru dalam melaksanakan pribadi yang 

masih kurang adalah bersikap luwes dan mengelola perilaku kelas. Rata-rata guru belum mampu 

memberikan situasi yang santai, di pihak lain siswa lebih cenderung masih tegang dan kaku dalam 

mengikuti pembelajaran.  

 

Kegiatan terakhir adalah penutup yang memiliki fokus bagaimana guru mereview pembelajaran yang 

telah dilaksanakan, tetapi hasil pengamatan menunjukkan cara menutup pelajaran juga masih sekedar 

memberikan rangkuman dan tugas atau PR, tetapi belum semua guru mengukur ketercapaian materi 

yang telah disampaikan.  

 

Berdasarkan pelaksanakaan tindakan Siklus I dengan melakukan supervisi akademik pada 9 orang 

guru dengan menggunakan instrumen supervisi akademik kegiatan pembelajaran yang disesuaikan 

dengan standar proses, maka diperoleh data mengenai kemampuan guru dalam pembelajaran pada 

Siklus I, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 2. 

 

Kemampuan Guru SD Negeri 1 Varia Agung  Kabupaten Lampung 

Tengah dalam Pembelajaran pada Siklus I  

 

No Kriteria Skor Frekuensi Persentase 

1 Sangat Baik  80 – 100% 0 0,00 

2 Baik 70 – 85% 2 22,22 

3 Cukup 55 – 69% 3 33,33 

4 Kurang < 55 % 4 44,45 

Jumlah 9 100,00 

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2017 

 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dievaluasi bahwa pada Siklus I, Pelaksanaan pembelajaran 
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guru SD Negeri 1 Varia Agung  Kabupaten Lampung Tengah masih masuk ke dalam kategori 

kurang. Hal ini ditunjukkan dari sebanyak 9 guru, terdapat 4 (44,45%) guru yang Pelaksanaan 

pembelajarannya kurang lengkap. Sementara itu guru yang Pelaksanaan pembelajarannya masuk 

dalam kategori baik hanya berjumlah 2 guru (22,22%), sedangkan yang Pelaksanaan 

pembelajarannya cukup baik berjumlah 3 guru (33,33%). Pada umumnya guru masih kurang dalam 

apersepsi/motivasi, penggunaan media pembelajaran, penerapan metode pembelajaran yang variatif 

dan elaborasi, konfirmasi serta guru belum melaksanakan ekplorasi secara utuh. 

  

Selain itu secara keseluruhan persentase guru dengan kategori baik dalam Pelaksanaan 

pembelajaran SD Negeri 1 Varia Agung  Kabupaten Lampung Tengah baru mencapai 22,22%. Hal 

ini masih relatif jauh dibandingkankan dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam 

penelitian ini, yaitu di atas 80,00%.  

 

Berdasarkan hasil evaluasi pada Siklus I maka diperoleh beberapa refleksi sebagai bahan perbaikan 

pada pelaksanaan siklus selanjutnya, yaitu sebagai berikut: Guru kurang berani dalam melaksanakan 

eksplorasi, yaitu masih kurang melibatkan siswa dalam mencapai informasi dan belajar dari aneka 

sumber dengan menerapkan prinsip dalam perkembangan jadi guru. Guru kurang memahami dalam 

menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media dan sumber belajar lainnya. Guru belum 

memfasilitasi terjadinya iteraksi antar siswa, siswa dengan guru, lingkungan dan sumber belajar 

lainnya 

 

Berdasarkan refleksi pelaksanaan Siklus I yang menunjukkan bahwa secara umum kemampuan guru 

dalam pembelajaran pada Siklus I masih masuk dalam kategori kurang, sehingga direkomendasikan 

untuk melaksanakan penelitian selanjutnya yaitu pada Siklus II. 

 

Berdasarkan kekurangan yang terjadi pada Siklus I, maka peneliti kembali melakukan perencanaan 

tindakan agar hasil yang diperoleh pada Siklus II menjadi lebih baik dibandingkan dengan Siklus 

sebelumnya. Peneliti dalam tahap ini merencanakan pelaksanaan supervisi akademik dengan pelibatan 

observer lain, yaitu dengan guru senior. Selain itu Peneliti memberikan sosialisasi kepada guru bahwa 

akan dilaksanakan siklus berikutnya. Pada tahap perencanaan Siklus II ini peneliti kembali 

mempersiapkan instrumen penelitian berupa lembar Supervisi Kegiatan Pembelajaran (Sesuai dengan 

Standar Proses).  

 

Guru SD Negeri 1 Varia Agung Kabupaten Lampung Tengah diharapkan mampu menciptakan 

suasana kondusif di kelas guna mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan adalah 

tuntutan bagi seorang guru dalam pengelolaan kelas. Memiliki kemampuan guru dalam memupuk 

kerjasama dan disiplin siswa dapat diketahui melalui pelaksanaan piket kebersihan, ketepatan waktu 

masuk dan keluar kelas, melakukan absensi setiap akan memulai proses pembelajaran, dan melakukan 

pengaturan tempat duduk siswa. Selain itu diharapkan guru memiliki kemampuan lainnya dalam 

pengelolaan kelas adalah pengaturan ruang/ setting tempat duduk siswa yang dilakukan pergantian, 

tujuannya memberikan kesempatan belajar secara merata kepada siswa. 

 

Guru merupakan faktor penentu yang sangat dominan dalam pendidikan pada umumnya, karena guru 

memegang peranan dalam proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran merupakan inti dari 

pro-ses pendidikan secara keseluruhan. Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang 

mengandung serang-kaian perbuatan guru dan siswa atas hubungan timbal balik yang berlangsung 

dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu, di mana dalam proses tersebut terkandung 

multi peran dari guru. 
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Pelaksanaan penelitian pada Siklus II adalah pada tanggal 1 sampai dengan 30  April 2017  terhadap 9 

orang guru SD Negeri 1 Varia Agung Kabupaten Lampung Tengah. Pada tahap ini peneliti 

berkolaborasi dengan Guru Senior dalam melaksanakan supervisi akademik terhadap pembelajaran 

oleh guru di dalam kelas.  

 

Hasil obesrvasi pada Siklus II menunjukkan bahwa sebagian guru telah mengalami kemajuan dalam 

membuat kemampuan pembelajaran sesuai dengan tahapan pembelajaran. Pada tahap pembukaan 

pembelajaran, sudah terlihat peningkatan kemampuan pembukaan pelajaran meliputi kemampuan 

guru memberikan apersepsi dan motivasi, memberikan topik yang akan dibahas, memberikan 

kompetensi dasar, memberikan indikator yang akan dicapai, menjelaskan tugas atau kegiatan yang 

akan dilaksanakan oleh siswa. Masih ada guru yang lupa menyampaikan indikator yang akan dicapai, 

menyampaikan KD terlebih dahulu, tetapi langsung pada materi dan soal. 

 

Pada kegiatan inti pelajaran sudah nampak adanya RPP yang dibuat telah dilaksanakan cukup baik. 

Aspek-aspek lain yang Nampak adalah kemampuan siswa merespon dan aktif sedangkan guru 

memberikan kesempatan dan peluang-peluang kepada seluruh siswa untuk mengembangkan 

kemampuan yang dimilikinya. Kemampuan guru dalam melaksanakan eksplorasi terlihat dari siswa 

yang mampu menggali informasi dan mampu mengolahnya menjadi informasi, sedangkan guru 

memfasilitasi terjadinya interaksi antar siswa dengan siswa, ataupun interaksi antara siswa dengan 

guru. Aspek yang penting adalah kemampuan guru dalam melibatkan siswa secara aktif. 

 

Pada kegiatan ini dari tiga komponen masing-masing eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi, 

menunjukkan adanya perkembangan, guru telah mampu membuat suasana diskusi hidup didalam 

kelas baik antar siswa dengan siswa ataupun siswa dengan guru. Kemampuan eksplorasi guru antara 

lain meliputi kemampuan siswa untuk menggali berbagai informasi berdasarkan berbagai sumber, 

siswa mampu mengolah dan mengumpulkan data guru menggunakan berbagai pendekatan dan media 

pembelajaran, guru memfasilitasi terjadinya interaksi antar siswa, atau guru, melibatkan siswa secara 

aktif.  Guru telah menggunakan media dalam mengaktifkan siswa sehingga guru kesulitan dalam 

mengeksplorasi kemampuan siswa. Penggunaan media yang menarik juga telah dilakukan misalnya 

melalui gambar-gambar dapat membantu siswa dalam menperhatikan proses pembelajaran. Aspek 

yang cukup positif adalah kemampuan guru memfasilitasi terjadinya interaksi antara siswa dengan 

siswa dan siswa dengan guru sudah cukup baik. 

 

Kemampuan guru dalam melakukan elaborasi juga mulai nampak dari siswa yang membuat laporan 

baik lisan maupun tertulis, siswa menanggapi laporan teman dan mampu mengajukan argumentasi, 

sedangkan guru memfasilitasi peserta didik untuk berfikir kritis dan memberikan kesempatan untuk 

berkompetensi. Kemampuan elaborasi meliputi: siswa membuat laporan eksplorasi baik lisan maupun 

tertulis, individu maupun kelompok, siswa menanggapi laporan teman, siswa mengajukan 

argumentasi dengan santun, guru memfasilitasi peserta didik untuk berfikir kritis, menganalisis, 

memecahkan masalah dan bertindak tanpa rasa takut, guru memfasilitasi peserta didik berkompetisi 

secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar. Hal tersebut dikarenakan siswa kurang berani atau 

takut untuk menyampaikan pendapat ataupun menyanggah laporan teman pada saat guru memberikan 

kesempatan untuk saling berdiskusi di antara siswa dengan siswa ataupun ketika ditanya oleh guru.  

 

Kemampuan guru dalam melakukan konfirmasi mulai nampak dari siswa melakukan refleksi terhadap 

pengalaman belajar, guru memberikan umpan balik positif pada peserta didik, guru memberi 

konfirmasi melalui berbagai sumber terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi, guru berperan sebagai 
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nara sumber dan fasilitator, guru memberi acuan agar siswa dapat mengecek hasil eksplorasi, guru 

memberi motivasi bagi siswa yang kurang aktif. Kemampuan guru dalam menutup pelajaran terlihat 

dari beberapa komponen di antaranya kemampuan guru mengajukan pertanyaan untuk mengecek 

ketercapaian tujuan pembelajaran, dan pemberian tugas untuk pertemuan berikutnya. Berdasarkan 

hasil observasi kegiatan menutup pelajaran guru sudah mengajukan pertanyaan dan mengecek 

ketercapaiannya dengan memberikan soal ulangan. 

 

Berdasarkan pelaksanakaan tindakan Siklus II dengan melakukan supervisi akademik pada 9 orang 

guru dengan menggunakan instrumen supervisi kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan 

standar proses. Maka diperoleh data mengenai kemampuan guru dalam pembelajaran pada Siklus II, 

sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 3. 

 

Kemampuan Guru SD Negeri 1 Varia Agung Kabupaten Lampung 

Tengah dalam Pembelajaran  pada Siklus II  

 

No Kriteria Skor Frekuensi Persentase 

1 Sangat Baik  80 – 100% 3 33,33 

2 Baik 70 – 85% 4 45,44 

3 Cukup 55 – 69% 1 11,11 

4 Kurang < 55 % 1 11,11 

Jumlah 9 100,00 

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2017 

 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dievaluasi bahwa pada Siklus II, Pelaksanaan pembelajaran 

guru SD Negeri 1 Varia Agung Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan yang berarti 

dibandingkan dengan Siklus I atau sudah masuk ke dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dari 

sebanyak 9 guru, terdapat 4 (44,45%) guru mampu melaksanaan pembelajaran dengan baik. 

Sementara itu guru yang Pelaksanaan pembelajarannya masuk dalam kategori kurang masih ada 1 

guru. Data lain menunjukkan 3 (33,33%) guru mampu melengkapi Pelaksanaan pembelajaran 

dengan amat baik dan 1 (11,11%) guru mampu melengkapi Pelaksanaan pembelajaran dengan 

cukup baik. 

 

Selain itu secara keseluruhan persentase guru yang melaksanaan pembelajaran dengan kategori baik 

telah mengalami kenaikan menjadi 77,78%, tetapi belum memenuhi indikator keberhasilan yang 

ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu di atas 80,00% 

 

Berdasarkan hasil evaluasi pada Siklus II maka diperoleh beberapa refleksi sebagai bahan perbaikan 

pada pelaksanaan siklus selanjutnya, sebagai berikut: Kemampuan guru dalam pembelajaran secara 

keseluruhan telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan Siklus I Perlu dilakukan supervisi 

akademik lanjutan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran 

 

Berdasarkan refleksi pelaksanaan Siklus II yang menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam 

pembelajaran pada Siklus II belum mencapai indicator keberhasilan yang ditetapkan maka penelitian 

dilanjutkan pada Siklus III.  

 

Pada tahap perencanaan Siklus III ini, peneliti kembali melakukan perencanaan tindakan agar hasil 

yang diperoleh pada Siklus III menjadi lebih baik dibandingkan dengan Siklus sebelumnya. Peneliti 
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dalam tahap ini merencanakan pelaksanaan supervisi akademik dengan pelibatan observer lain, yaitu 

dengan guru senior. Selain itu Peneliti memberikan sosialisasi kepada guru bahwa akan dilaksanakan 

siklus berikutnya. Peneliti kembali mempersiapkan instrumen penelitian berupa lembar Supervisi 

Kegiatan Pembelajaran (Sesuai Standar Proses).  

 

Pelaksanaan penelitian pada Siklus III adalah pada hari tanggal 1 sampai dengan 31 Mei  2017 

terhadap 9 orang guru SD Negeri 1 Varia Agung  Kabupaten Lampung Tengah. Pada tahap ini 

peneliti kembali berkolaborasi dengan guru senior dalam melaksanakan supervisi akademik terhadap 

pembelajaran oleh guru di dalam kelas.  

 

Hasil obeservasi pada Siklus III menunjukkan bahwa sebagian besar guru telah mengalami kemajuan 

yang berarti dalam kemampuan pembelajaran sesuai dengan tahapan pembelajaran. Pada kegiatan 

pendahuluan nampak adanya perkembangan yang signifikan di mana guru dengan baik menyiapkan 

peserta didik, melakukan apersepsi, menjelaskan KD dan tujuan yang ingin dicapai, menyiapkan 

cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus/kesiapan bahan ajar. 

 

Kemajuan lain yang diperoleh guru adalah pada tahap elaborasi, di mana guru semakin aktif untuk 

membiasakan siswa membaca dan menulis yang beragam melalui tugas tertentu yang bermakna. Guru 

juga telah memberikan kesempatan untuk berfikir, menganalisis, menyelesaikan masalah dan 

bertindak tanpa ada rasa takut. Pendekatan pembelajaran yang diterapkan guru mulai beralih pada 

pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Pada tahap konfirmasi guru mampu memberikan umpan 

balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan dan isarat. Guru memberikan konfirmasi 

terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi siswa melalui berbagai sumber. Selain itu guru juga 

memfasilitasi siswa melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang pernah 

dilakukan. Hal yang juga meningkat adalah adanya pemberian motivasi kepada siswa yang kurang 

aktif dan memberikan informasi untuk eksplorasi lebih jauh. 

 

Hasil supervisi di atas menunjukkan bahwa guru memiliki kompetensi dalam mengimplementasikan 

kurikulum sekolah. Guru telah mampu mengimplementasikan RPP masih dengan kreatif, dan mampu 

melakukan hubungan pribadi dengan siswa hal ini menunjukkan adanya pemahaman guru tentang 

proses pembelajaran. Guru telah mampu dalam mengkondisikan kelas dengan tertib dan merespon 

siswa dengan baik. Kemampuan guru dalam proses pembelajaran baik dari perencanaan (RPP), 

pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran mencakup pencapaian kompetensi dasar (KD), 

mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian, serta kompetensi guru dalam pelaksanaannya. 

Pada setiap sekolah sudah mengembangkan kurikulum yang disertai dengan pembuatan RPP sesuai 

dengan tuntutan kurikulum yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu meliputi: tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian 

dengan kekhasan kondisi daerah, satuan pendidikan dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta 

didik. Pada kegiatan penutup, nampak guru membuat rangkuman atau simpulan materi pelajaran yang 

disampaikan. Guru dengan baik melakukan penilaian dan atau refleksi terhadap kegiatan 

pembelajaran yang sudah dilakukan serta memberikan umpan balik terhadap proses hasil 

pembelajaran. Guru juga menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 

Diperoleh data mengenai kemampuan guru dalam pembelajaran pada Siklus III, sebagaimana dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel . Kemampuan Guru SD Negeri 1 Varia Agung  Kabupaten Lampung 

Tengah dalam Pembelajaran  pada Siklus III  

No Kriteria Skor Frekuensi Persentase 

1 Sangat Baik  80 – 100% 4 44,45 

2 Baik 70 – 85% 5 55,55 

3 Cukup 55 – 69% 0 00,00 

4 Kurang < 55 % 0 0,00 

Jumlah 9 100,00 

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2017 

 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dievaluasi bahwa pada Siklus III, Pelaksanaan pembelajaran 

guru SD Negeri 1 Varia Agung mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan Siklus II 

atau masuk ke dalam kategori amat baik. Hal ini ditunjukkan dari sebanyak 9 guru, terdapat 4 

(44,45%) guru mampu melaksanaan pembelajaran dengan amat baik. Sementara itu guru yang 

Pelaksanaan pembelajarannya masuk dalam kategori cukup sudah tidak ada. Data lain menunjukkan 

5(55,55%) guru mampu melengkapi Pelaksanaan pembelajaran dengan baik. 

 

Selain itu secara keseluruhan persentase guru dengan kategori baik dalam melaksanaan 

pembelajaran  SD Negeri 1 Varia Agung  Kabupaten Lampung Tengah  mencapai 100% atau 

melampaui indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu di atas 80,00%.  

 

Berdasarkan hasil evaluasi pada Siklus III siklus penelitian ini dihentikan, sebab secara perorangan 

maupun secara keseluruhan guru SD Negeri 1 Varia Agung  Kabupaten Lampung Tengah telah 

memiliki kemampuan yang amat baik dalam pembelajaran.  

 

Pembahasan 

Siklus I 

Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pada Siklus I, Pelaksanaan pembelajaran guru SD Negeri 1 Varia 

Agung Kabupaten Lampung Tengah masih masuk ke dalam kategori kurang. Hal ini ditunjukkan 

dari sebanyak 9 guru, terdapat 2 (22,22%) guru yang Pelaksanaan pembelajarannya kurang lengkap. 

Sementara itu guru yang Pelaksanaan pembelajarannya masuk dalam kategori baik hanya berjumlah 

3 guru (33,33%), sedangkan yang Pelaksanaan pembelajarannya cukup baik berjumlah 4 guru 

(44,45%). Pada umumnya guru masih kurang dalam apersepsi/motivasi, penggunaan media 

pembelajaran, penerapan metode pembelajaran yang variatif dan elaborasi, konfirmasi serta guru 

belum melaksanakan ekplorasi secara utuh. 

  

Selain itu secara keseluruhan persentase guru dengan kategori baik dalam Pelaksanaan 

pembelajaran SD Negeri 1 Varia Agung Kabupaten Lampung Tengah baru mencapai 55,55%. Hal 

ini masih relatif jauh dibandingkankan dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam 

penelitian ini, yaitu di atas 80,00%.  

 

Berdasarkan hasil evaluasi pada Siklus I maka diperoleh beberapa refleksi sebagai bahan perbaikan 

pada pelaksanaan siklus selanjutnya, yaitu sebagai berikut: Guru kurang berani dalam melaksanakan 

eksplorasi, yaitu masih kurang melibatkan siswa dalam mencapai informasi dan belajar dari aneka 

sumber belajar. Guru kurang memahami dalam menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, 

media dan sumber belajar lainnya Guru belum memfasilitasi terjadinya iteraksi antar siswa, siswa 

dengan guru, lingkungan dan sumber belajar lainnya 
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Berdasarkan refleksi pelaksanaan Siklus I yang menunjukkan bahwa secara umum kemampuan guru 

dalam pembelajaran pada Siklus I masih masuk dalam kategori kurang, sehingga direkomendasikan 

untuk melaksanakan penelitian selanjutnya yaitu pada Siklus II. 

 

Siklus II 

Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pada Siklus II, Pelaksanaan pembelajaran guru SD Negeri 1 

Varia Agung Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan yang berarti dibandingkan 

dengan Siklus I atau sudah masuk ke dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dari sebanyak 9 guru, 

terdapat (44,45%) 4 guru mampu melaksanaan pembelajaran dengan baik. Sementara itu guru yang 

Pelaksanaan pembelajarannya masuk dalam kategori kurang ada 1 guru (11,11%). Data lain 

menunjukkan 3 (33,33%) guru mampu melengkapi Pelaksanaan pembelajaran dengan amat baik 

dan 1 (11,11%) guru mampu melengkapi Pelaksanaan pembelajaran dengan cukup baik. 

 

Selain itu secara keseluruhan persentase guru yang melaksanaan pembelajaran dengan kategori baik 

telah mengalami kenaikan menjadi 77,78%, tetapi belum memenuhi indikator keberhasilan yang 

ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu di atas 80,00% 

  

Berdasarkan hasil evaluasi pada Siklus II maka diperoleh beberapa refleksi sebagai bahan perbaikan 

pada pelaksanaan siklus selanjutnya, sebagai berikut: Kemampuan guru dalam pembelajaran secara 

keseluruhan telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan Siklus I Perlu dilakukan supervisi 

akademik lanjutan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran 

 

Berdasarkan refleksi pelaksanaan Siklus II yang menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam 

pembelajaran pada Siklus II belum mencapai indicator keberhasilan yang ditetapkan maka penelitian 

dilanjutkan pada Siklus III.  

 

Siklus III 

Hasil evaluasi bahwa pada Siklus III, Pelaksanaan pembelajaran guru SD Negeri 1 Varia Agung 

mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan Siklus II atau masuk ke dalam kategori 

amat baik. Hal ini ditunjukkan dari sebanyak 9 guru, terdapat 4 (44,45%) guru mampu melaksanaan 

pembelajaran dengan amat baik. Sementara itu guru yang Pelaksanaan pembelajarannya masuk 

dalam kategori cukup sudah tidak ada lagi. Data lain menunjukkan 5 (55,55%) guru mampu 

melengkapi Pelaksanaan pembelajaran dengan baik. 

 

Selain itu secara keseluruhan persentase guru dengan kategori baik dalam melaksanaan 

pembelajaran  SD Negeri 1 Varia Agung Kabupaten Lampung Tengah mencapai 100% atau 

melampaui indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu di atas 80,00%.  

 

Hasil evaluasi pada Siklus III siklus penelitian ini dihentikan, sebab secara perorangan maupun secara 

keseluruhan guru SD Negeri 1 Varia Agung  Kabupaten Lampung Tengah telah memiliki kemampuan 

yang amat baik dalam pembelajaran.  

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik 

dapat meningkatkan kemampuan guru SD Negeri 1 Varia Agung  Kabupaten Lampung Tengah dalam 

pembelajaran. Hal ini diketahui dari data pada Siklus I yang menunjukkan bahwa persentase guru 
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dengan kategori baik dalam melaksanakan pembelajaran hanya mencapai 22,22%, naik menjadi 

77,78% pada Siklus II dan kembali mengalami kenaikan menjadi 100% pada Siklus III atau 

melampau batas indikator keberhasilan tindakan yang ditetapkan yaitu di atas 80,00%.     

 

Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Guru SD Negeri 1 Varia Agung Kabupaten 

Lampung Tengah disarankan untuk semakin meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran, dengan 

mengikuti berbagai forum seperti KKG, seminar maupun pendidikan dan pelatihan guru sesuai 

dengan mata pelajaran masing-masing. Supervisi akademik hendaknya semakin ditingkatkan dalam 

rangka meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran di masa-masa yang akan datang. 
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APPLICATION OF THE JIGSAW MODEL TO IMPROVE STUDENTS' 
CITIZENSHIP LEARNING OUTCOMES CLASS VI SD NEGERI WAY 

ARENG SUB-DISTRICT NEW MATARAM, EAST LAMPUNG 
REGENCY 2018/2019 ACADEMIC YEAR 

 
PENERAPAN MODEL JIGSAW UNTUK MENINGKATKAN HASIL 

BELAJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SISWA 
KELAS VI SD NEGERI WAY ARENG KECAMATAN 
MATARAM BARU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

TAHUN PELAJARAN  2018/2019 
 

Suprihatin, S.Pd 

SD Negeri Way Areng Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to find out the improvement of Civic Education learning outcomes with the Jigsaw 

model in class VI students of SD Negeri Way Areng, Mataram Baru District, East Lampung Regency, 2018/2019 

Academic Year. In this study, the researcher used the type of participant CAR, because the researcher was 

directly involved in the research, starting from research planning, to reporting research results. In accordance 

with the results of the research that has been carried out, it shows that the application of a combination of 

models and jigsaws can improve Civics learning outcomes for grade VI students at SD Negeri Way Areng, 

Mataram Baru District, East Lampung Regency, for the 2018/2019 academic year. This is evidenced by the 

average score of the initial test of 59.2, the post-test score of cycle 1 of 73.2 with an increase of 23.6% and the 

post-test of cycle 2 of 81.8 with an increase of 11%, this indicates an increase in learning outcomes. which is 

quite significant. 

Key Word: Jigsaw Model, Learning Outcomes, Citizenship Education. 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan dengan 

model Jigsaw pada siswa kelas VI SD Negeri Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung 

Timur Tahun Pelajaran  2018/2019. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis PTK partisipan, karena 

peneliti terlibat secara langsung didalam penelitian mulai dari perencanaan penelitian, sampai melaporkan hasil 

penelitian. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan perpaduan 

model dan jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas VI SD Negeri Way Areng Kecamatan 

Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran  2018/2019 hasil belajar siswa menjadi lebih 

meningkat. Hal ini terbukti dengan skor rata-rata test awal sebesar 59,2, skor post test siklus 1 sebesar 73,2 

dengan peningkatan sebesar 23,6% dan post test siklus 2 sebesar 81,8 dengn peningkatan 11 %, ini 

menunjukkan peningkatan hasil belajar yang cukup signifikan. 

Kata Kunci: Model Jigsaw, Hasil Belajar, Pendiddikan Kewarganegaraan. 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang sangat cepat dewasa ini telah 

menuntut kesiapan semua pihak untuk menyesuaikan dan mengikuti perkembangan tersebut. Hal ini 

tidak bisa dihindari lagi, kalau kita tidak ingin bangsa kita ini menjadi bangsa yang tertinggal lebih 

jauh dari negara lain. Kesiapan itu antara lain, pembangunan dan peningkatan kwalitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) melalui pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
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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 ketrampilan  yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

 

Perkembangan IPTEK masa ini mempengaruhi kemajuan akan sebuah bangsa. Selainitu IPTEK telah 

berhasil merubah pemikiran-pemikiran lama menjadi pemikiran baru, demikian pula dengan dunia 

pendidikan yang ikut menentukan masa depan sebuah bangsa. Dunia pendidikan juga telah 

mengalami beberapa kali perubahan yang diharapkan mampu memper mudah proses pengajaran di 

dalamkelas. Berkaitan dengan itu model pembelajaran sebagai salah satu bentuk inovasi dalam dunia 

pendidikan.Undang-undang telah mengamanatkan bahwa tekad bangsa ini adalah ingin membangun 

manusia Indonesia seutuhnya, artinya bangsa Indonesia secara lahir batin harus mempunyai kesiapan 

untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. 

 

Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 

1 ayat 3 bahwa: “Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling 

terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional“ Pada saat melaksanakan proses 

belajar mengajar seorang guru harus bisa menciptakan suasana kelas yang dapat memberikan gairah 

dan motivasi kepada para peserta didik. Beberapa indikator bagi keberhasilan belajar adalah adanya 

situasi yang menggairahkan dan menyenangkan. Dengan adanya situasi semacam ini murid tidak 

hanya menunggu apa yang disiapkan guru tetapi mereka akan cenderung berpartisipasi secara aktif. 

Model pembelajaran membantu para guru menyampaikan materi serta lebih mudah ditangkap oleh 

para siswa.Menurut Kuntjojo, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajartertentu, dan berfungsi sebagai pedoman sebagai para perancang pembelajaran dan para 

pengajar dalam merencanakan aktifitas belajar mengajar. 

 

Macam-macam model pembelajaran diantaranya adalah Student Teams Achievement Division 

(STAD), Group Investigation, Jigsaw, dan Structural Approach (Kuntjojo, 1:2010).Model Jigsaw 

dikembangkan dan diuji oleh Elliot Aronson danrekan- rekan sejawatnya. Dalam model Jigsaw para 

siswa dari satu kelas dikelompokan menjadi beberapa tim belajar yang beranggotakan 5 atau 6 orang 

secara heterogen. Guru memberikan bahan ajar dalam bentuk teks kepada setiap kelompok dan setiap 

siswa dalam satu kelompok bertanggung jawab untuk mempelajari satu porsimaterinya. Para 

anggotadaritim- tim yang berbeda tetapi membahastopik yang sama bertemu untuk belajar dan saling 

membantu dalam mempelajari topic tersebut (Kuntjojo, 15:2010). 

 

Pembelajaran Jigsaw merupakan model pembelajaran yang memungkinkan bertambahnya minat 

belajar anak dalam meningkatkan hasil belajarnya. Jigsaw adalah model pembelajaran yang mampu 

menarik perhatian minat anak agar makin terpacu semangat dalam belajarnya. Hal itu terjadi 

dikarenakan model pembelajaran ini dilakukan dengan cara berkelompok, artinya siswa akan belajar 

dengan membentuk tim dan tidak bekerja sendiri dalam mengerjakan soal-soal. Jigsaw merupakan 

teknik pembelajaran kooperatif yang bertujuan mengurangi konflik antar siswa, merangsang kegiatan 

belajar yang lebih baik, meningkatkan motivasi belajar, dan meningkatkan kepuasan pengalaman 

belajar (Faiq:2013).Mengetahui menarik dan begitu uniknya model pembelajaran Jigsaw, maka dari 

itu penulis akan berusaha melakukan penelitian terhadap model pembelajaran tersebut sehingga dapat 

dipergunakan dan dimanfaatkan bagi siapa pun yang akanmenggunakan model pembelajaran ini.  

 

Penggunaan sebuah model pembelajaran dalam masa sekarang sangat penting, hal itu jauh berbeda 

dengan setelah peneliti melihat proses  belajar dah hasil belajar ke SD Negeri Way Areng , diketahui 
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bahwa pada sekolah tersebut penerapan model pembelajaran cenderung dengan ceramah saja, kurang 

bervariasi. Sehingga permasalahan yang sering dijumpai dalam pengajaran, khususnya pengajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah bagaimana cara menyajikan materi kepada siswa secara baik 

sehingga diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Masalah yang muncul lainnya adalah kurangnya 

perhatian guru terhadap variasi penggunaan model pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu 

pembelajaran secara baik. Begitu juga permasalahan yang terjadi di SD Negeri Way Areng , 

khususnya masalah yang terjadi  pada siswa kelas VI, yaitu rendahnya prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, karena masih menggunakan model pembelajaran klasik, 

sehingga siswa kurang semangat belajar karena tidak mengetahui kegunaan mata pelajaran tersebut, 

dan siswa merasa bosan yang mengakibatkan turunnya prestasi belajar siswa. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas focus penelitian yang diajukan pada penelitian ini adalah : 

Bagaimankah Penerapan Model Jigsaw untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan Siswa Kelas VI  SD Negeri Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten 

Lampung Timur Tahun Pelajaran  2018/2019 ?. Bagaimanakah Pengaruh Penerapan Model Jigsaw 

Terhadap Peningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Siswa Kelas VI  SD Negeri Way 

Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran  2018/2019 ?. 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah: Untuk mengetahui 

Bagaimankah Penerapan Model Jigsaw untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan Siswa Kelas VI SD Negeri Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten 

Lampung Timur Tahun Pelajaran  2018/2019?  Untuk Mengetahui Bagaimanakah Pengaruh 

Penerapan Model Jigsaw Terhadap Peningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Siswa 

Kelas VI  SD Negeri Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Tahun 

Pelajaran  2018/2019 ? 

 

Kajian  Pustaka 

Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai 

akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan 

bungkus atau bingkai dari pembelajaran.Berkenaan dengan model pembelajaran, Bruce Joyce dan 

Marsha Weil mengetengahkan 4 kelompok model pembelajaran, yaitu: (1) model interaksi sosial. (2) 

model pengolahan informasi. (3) model personal-humanistik. dan (4) model modifikasi tingkah laku. 

Kendati demikian, seringkali penggunaan istilah model pembelajaran tersebut diidentikkan dengan 

strategi pembelajaran.  

 

Jigsaw pertama kali dikembangkan dan diujicobakan oleh Elliot Aronson dan teman-teman di 

Universitas Texas, dan kemudian diadaptasi oleh Slavin dan teman-teman di Universitas John 

Hopkins. Model mengajar Jigsaw dikembangkan oleh Aronson. Model ini dapat digunakan dalam 

pengajaran membaca, menulis, mendengarkan, ataupun berbicara.  Dalam model ini, guru 

memperhatikan skemata atau latar belakang pengalaman siswa dan membantu siswa mengaktifkan 

skema ini agar bahan pelajaran menjadi lebih bermakna. Selain itu, siswa bekerja sama dengan 

sesama siswa dalam suasana gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah 

informasi dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi (Hasan, 33:2003).Jigsaw adalah suatu 

model pembelajaran yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab 

atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain 

dalam kelompoknya. Model Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif dimana siswa belajar 
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dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara heterogen dan bekerja sama saling 

ketergantungan yang positif dan bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang 

harus dipelajari dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain (Kuntjojo, 

2010). Jigsaw di desain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya 

sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, 

tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut pada anggota 

kelompoknya yang lain. Dengan demikian, “siswa saling tergantung satu dengan yang lain dan harus 

bekerja sama secara kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan”. 

 

Para anggota dari tim-tim yang berbeda dengan topik yang sama bertemu untuk diskusi (tim ahli) 

saling membantu satu sama lain tentang topic pembelajaran yang ditugaskan kepada mereka. 

Kemudian siswa-siswa itu kembali pada tim / kelompok asal untuk menjelaskan kepada anggota 

kelompok yang lain tentang apa yang telah mereka pelajari sebelumnya pada pertemuan tim ahli.Pada 

model Jigsaw, terdapat kelompok asal dan kelompok ahli. Kelompok asal yaitu kelompok induk siswa 

yang beranggotakan siswa dengan kemampuan, asal, dan latar belakang keluarga yang beragam. 

Kelompok asal merupakan gabungan dari beberapa ahli. Kelompok ahli yaitu kelompok siswa yang 

terdiri dari anggota kelompok asal yang berbeda yang ditugaskan untuk mempelajari dan mendalami 

topik tertentu dan menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan topiknya untuk kemudian 

dijelaskan kepada anggota kelompok asal. Hubungan antara kelompok asal dan kelompok ahli 

digambarkan sebagai berikut (Hasan, 2003). 

 

Prestasi belajar adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata, yakni "prestasi" dan "belajar". 

Antara kata prestasi dan belajar mempunyai arti yang berbeda. Menurut Syaifudin Azwar "prestasi" 

adalah hasil yang dicapai oleh siswa (Syaiful, 2006).Sedangkan menurut Syaiful Bahri Djamarah 

"prestasi" adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individual 

maupun kelompok. Sedangkan belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk 

mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Dengan demikian dapat dipahami, 

bahwa prestasi belajar adalah penilaian pendidikan tentang kemajuan siswa dalam segala hal yang 

dipelajari di sekolah yang menyangkut pengetahuan, kecakapan/ketrampilan yang dinyatakan setelah 

hasil penilaian. Dan prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan yang telah 

dikerjakan dengan keuletan kerja baik secara individu maupun kelompok. 

 

Proses belajar mengajar merupakan proses kegiatan interaksi antara dua   unsur manusiawi, yakni 

siswa sebagai pihak yang belajar dan guru sebagai pihak yang mengajar, dengan siswa sebagai subyek 

pokoknya. Dalam proses interaksi antara siswa dengan guru, dibutuhkan komponen- komponen 

pendukung, seperti model (perantara pesan atau informasi). Model adalah perantara, disini model 

merupakan suatu benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta 

instrument yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Interaksi atau hubungan antara model 

dengan pelajaran sangat penting. Karena fungsi model yang telah dijelaskan diatas adalah sebagai 

sarana penunjang dan alat yang efektif dalam kegiatan belajar mengajar. 

 

Hipotesis Tindakan 

Menurut Suharsimi Arikunto, hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalaui data yang terkumpul.  Sedangkan menurut 

Moh. Nasir hipotesa adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran 

sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam 

verifikasi. 
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Hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian adalah jika guru menggunakan model jigsaw dalam 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, maka hasil belajar siswa meningkat. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penilitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau 

dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut Classroom Action Research (CAR). Ebbutt dalam Rochiati 

mengemukakan bahwa PTK adalah kajian sistematis dari upaya perbaikan pelaksanaan praktek 

pendidikan oleh sekelompok guru dengan melakukan tindakan-tindakan dalam pembelajaran, 

berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil dari tindakan-tindakan tersebut (Wiratmadja, 

2005).Dalam PTK guru dapat menco bagagasan-gagasan yang dapat di gunakan untuk perbaikan 

proses pembelajarannya, danjugadapat di lihat secara nyata pengaruh dari upayanya tersebut. 

 

Subjek Penelitian 

Subyek Penelitian adalah siswa kelasVI SD Negeri Way Areng  pada tahun ajaran 2018/2019. Jumlah 

25 siswa dengan jumlah siswa laki-laki 10 dan siswa perempuan 15 pada materi pokok bahasan 

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia pada semester ganjil tahun ajaran2018/2019. 

 

Analisis Data 

Menurut Arikunto (20068: 131), dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ada dua jenis data yang 

dapat dikumpulkan, yaitu menggunakan Analisis Data Kuantitatif yang berguna untuk mengetahui 

hasil belajar siswa setelah diterapkan model Jigsaw diberikan pada setiap akhir siklus dengan rumus: 

Tingkat ketuntasan = %100
65




siswajumlah

nilaimendapatyangsiswaJumlah

 
Dari rumus di atas pembelajaran dikatakan tuntas apabila mendapat nilai ≥ 65 ke atas. 

 

Indikator  Keberhasilan 

Proses pembelajaran dengan model pembelajaran Jigsaw ini dikatakan berhasil apabila hasil belajar 

siswa mencapai target yang telah ditentukan, target yang ditentukan pada penelitian ini adalah 

mendapatkan nilai ≥65 

 

Laporan Hasil Penelitian 

Pembahasan terhadap kegiatan pra tindakan 

Langkah awal sebelum melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model jigsaw adalah 

melakukan tes awal (pre test), tujuannya yaitu untuk mengetahui kemampuan awal siswa tentang 

materi Sistem Pemerintahan Pusat. Hasil tes awal (pre test) menunjukkan bahwa secara umum siswa 

belum menguasai materi Sistem Pemerintahan Pusat. padahal materi ini sudah pernah di ajarkan. Hal 

ini menunjukkan ketidakefektifan dalam proses pembelajaran. Ketidakefektifan ini disebabkan karena 

cara mengajar guru yang kurang menarik, akibatmya siswa menjadi kurang bersemangat dan tidak 

menunjukkan adanya kegairahan untuk belajar, dengan penerapan model jigsaw ini diasumsikan dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas VI 

SD Negeri Way Areng . 

 

Pembahasan hasil penelitian Siklus 1, proses pembelajaran pada siklus 1 ini menggunakan model 

jigsaw sebagai alat penyampai/perantara materi, alasan dipilihnya model jigsaw karena model ini 

dapat melatih siswa agar lebih aktif dan dapat saling bekerja sama menjalankan dalam menyelesaikan 

masalah, selain itu siswa yang lain dapat ikut berfikir bersama teman- temannya. Pelaksanaan 

pembelajaran siklus 1 terbagi menjadi tiga kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan 
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akhir. Kegiatan awal dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa untuk belajar, karena siswa yang siap 

untuk belajar akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan. 

 

Kegiatan awal peneliti terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengaitkannya pada 

kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini dimaksudkan agar siswa mengetahui apa yang akan dipelajari 

sehingga menjadi termotivasi dan terarah dalam belajarnya.Pada kegiatan inti, peneliti menggunakan 

model pembelajaran jigsaw, suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara bekerja sama dalam 

menyelesaikan sebuah masalah dalam suatu materi pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan 

(Sistem Pemerintahan Republik Indonesia). 

 

Pada kegiatan akhir dalam satu siklus, peneliti melakukan penyimpulan terhadap materi bersama 

dengan siswa serta mencatat hal-hal yang penting. Hal ini dimaksudkan agar pemahaman siswa 

terhadap materi lebih tahan lama. Peneliti juga melakukan tes akhir sebagai alat evaluasi pemahaman 

siswa terhadap materi, tujuannya yaitu untuk mengetahui peningkatan prestasi dari pretest dan post 

test siklus 1. Berdasarkan hasil post test siklus 2 menunjukkan ada peningkatan prestasi belajar siswa 

yang  cukup baik dalam penggunaan model jigsaw. Bila di lihat melalui rata-rata skor siklus 1, 

maupun dari persentase ketuntasan prestasi belajar sebagai berikut: 

a. Rata-rata skor siklus 1 = 73,2 > KKM = 70,00 

b. Persentase ketuntasan = 72% < KKM = 75% 

c. Persentase Peningkatan = 23,6% 

 

Peningkatan prestasi belajar siswa disebabkan karena siswa ikut aktif dalam proses pembelajaran 

dengan menggunakan model jigsaw, walaupun ada peningkatan yang baik masih perlu dilakukan 

pengulangan siklus untuk mencapai criteria ketuntasan yang diiharapkan. Kelemahan siklus 1 terletak 

pada penyajian model jigsaw yang sedikit membuat bingung siswa dalam memahami model tersebut.  

 

Pembahasan hasil  penelitian  Siklus 2, siklus 2 ini kegiatan yang dilakukan hampir sama seperti 

siklus 1 hanya saja ada sedikit perubahan pada model jigsaw yang di gunakan peneliti sedikit 

memodifikasi proses pembelajaran sehingga mudah untuk di terima dan di fahami siswa.Berdasarkan 

hasil post test siklus 2 menunjukkan ada peningkatan prestasi belajar siswa yang  cukup signifikan 

dalam penggunaan model penbelajaran jigsaw. Bila di lihat melalui rata-rata skor siklus 1, maupun 

dari persentase ketuntasan prestasi belajar sebagai berikut: Rata-rata skor siklus 2 = 81,8 > KKM = 

70,00, Persentase ketuntasan = 92% > KKM = 75%. Persentase peningkatan = 11% 

 

Peningkatan prestasi belajar siswa pada siklus 2 ini sesuai yang diharapkan oleh peneliti karena sudah 

memenuhi kriteria yang telah ditentukan jadi tidak diperlukan lagi pengulangan siklus. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan paparan data, temuan penelitian, dan pembahasan yang diuraikan pada BAB IV, maka 

kesimpulan dari penelitian ini adalah: Penggunaan model pembelajaran jigsaw pada siswa kelas VI 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat berjalan dengan baik, penerapan model ini diawali 

dengan peneliti membagi kelompok tim ahli yang bertugas sebagai tentor bagi teman-temannya 

setelah itu guru memberikan soal-soal yang harus dipecahkan masalahnya secara berkelompok, 

setelah pelajaran yang diberikan selesai selanjutnya peneliti melakukan post test siklus 1 dan siklus 2. 

Dari hasil tes akhir menunjukkan ada peningkatan yang cukup signifikan hal ini terbukti dari rata-rata 

skor test yang mengalami peningkatan dari 59,2 (skor tes awal) meningkat menjadi 73,2 (post test 

siklus 1) dan meningkat lagi menjadi 81,8 (post test siklus 2), hal ini membuktikan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan model jigsaw dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 
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siswa kelas VI SD Negeri Way Areng  dapat dikatakan berjalan dengan baik dan mampu 

meningkatkan hasil belajar. 

 

Saran – saran 

Berdasarkan penelitian ini ada beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: Bagi 

Lembaga Pendidikan, bagi lembaga pendidikan sebaiknya lebih memperhatikan kualitas dan 

profesionalisme guru karena kualitas dan profesionalisme akan membawa kepada keberhasilan 

pendidikan. Bagi Kepala Madrasah, untuk kepala madrasah diharapkan dapat mengambil hal-hal 

positif dari penelitian ini guna sebagai wawasan untuk membuat kebijakan yang dapat meningkatkan 

mutu pendidikan di SD Negeri Way Areng , khususnya pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan, sehingga dapat mencapai hasil yang di inginkan dan membanggakan madrasah. 

Bagi Guru, untuk lebih meningkatkan prestasi belajar siswa hendaknya guru harus mempersiapkan 

rencana pembelajaran dengan baik dan terencana serta menggunakan model pembelajaran yang 

menarik bagi siswa, sehingga memberikan hasil yang baik dalam proses pembelajaran Bagi Peneliti 

selanjutnya, jika ingin menggunakan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan 

menggunakan model pembelajaran jigsaw hendaknya dilakukan pada pokok bahasan atau materi yang 

berbeda dan alangkah baiknya jika bisa dikembangkan dengan model pembelajaran. 
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ABSTRACT 

This study aims to improve the activities and learning outcomes of students in class XI MIPA 4 at SMAN 8 

Bandar Lampung through the application of Discovery Learning with a scientific approach. This study uses 

classroom action research The research subjects in this study were students of class XI MIPA 4 SMAN 8 Bandar 

Lampung in the 2019/2020 academic year with a total of 35 students. The results of the descriptive analysis 

after the application of the discovery learning model with a scientific approach showed an increase in student 

activity and learning outcomes. The assessment of the results of observation of learning activities also increased 

where in the initial condition 17 students or 48.57% increased to 28 students or 80% and 100% in the second 

cycle, while student learning outcomes showed an increase from the average value of the initial conditions of 

64, 71 in the first cycle the average score obtained by students is 72.43 and in the second cycle the average 

value obtained by students is 79.00 with learning completeness from 14 students or 40.00% increasing to 26 

students or 74.29% and 91.43% or 32 students in the last cycle. The conclusion is that the application of a 

scientific approach through the Discovery Learning learning model can improve student activity and learning 

outcomes in science learning in Class XI MIPA 4 SMAN 8 Bandar Lampung. 

Key Word: Discovery Learning, Activities, Results, Learning, Scientific Approach 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas XI MIPA 4 SMAN 8 Bandar 

Lampung melalui penerapan pembelajaran Discovery Learning dengan pendekatan saintifik. Penelitian ini 

menggunakan penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas  XI MIPA 4 

SMAN 8 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan jumlah siswa sebanyak 35 siswa. Hasil analisis 

deskriptif setelah penerapan model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik ditunjukkan 

adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa. Penilaian hasil observasi aktivitas belajar yang juga 

meningkat di mana pada kondisi awal 17 siswa atau 48,57% meningkat menjadi 28 siswa atau 80% dan 100% 

pada siklus kedua, sedangkan  hasil belajar siswa menunjukkan peningkatan dari nilai rata-rata kondisi awal 

sebesar 64,71 pada siklus  I  nilai  rata-rata  yang  diperoleh  siswa  adalah  72,43 dan pada siklus II rata-rata 

nilai yang diperoleh siswa adalah 79,00 dengan ketuntasan belajar dari 14 siswa atau 40,00% meningkat 

menjadi 26 siswa atau 74,29% dan 91,43% atau 32 siswa pada siklus terakhir. Kesimpulannya adalah   

penerapan pendekatan saintifik melalui   model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA di Kelas XI MIPA 4 SMAN 8 Bandar Lampung. 

Kata Kunci: Discovery Learning, Aktivitas, Hasil, Belajar, Pendekatan Saintifik 
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Latar Belakang Masalah 

Tahun pelajaran 2013/2014 adalah awal penerapan kurikulum baru oleh pemerintah di bidang 

pendidikan. Kurikulum yang dimaksud adalah kurikulum 2013 sebagai pengganti dari KTSP yang 

telah digunakan selama enam tahun terakhir. Perubahan kurikulum dilakukan sebagai upaya untuk 

memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia agar dapat bersaing di tingkat internasional  dan  juga  

sebagai  usaha  untuk  mengatasi  perubahan  yang terjadi akibat arus globalisasi. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Mulyasa (2004: 4) yang menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional senantiasa 

harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi baik di tingkat lokal, 

nasional, maupun global. 

 

Proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk  berpartisipasi  aktif,  serta  memberikan  

ruang  yang  cukup  bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Penyusunan perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian pembelajaran dengan strategi yang benar harus 

dipersiapkan dengan cermat agar dapat  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  ketercapaian  

standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi 

kemampuan  lulusan  yang  mencakup  sikap,  pengetahuan,  dan keterampilan. Seluruh ilmu yang 

dipelajari dalam tiap satuan pendidikan harus mampu memenuhi standar kompetensi lulusan yang 

diamanatkan oleh pemerintah. 

 

Pengembangan kurikulum Tahun 2013 terjadi perubahan pendekatan pembelajaran, yaitu 

menggunakan pendekatan saintifik (scientific approach). Penentuan pendekatan K-13 ini telah 

dituangkan dalam permendikbud nomor 81 A Tahun  2013 tentang implementasi kuriklum 

2013.Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik untuk 

mengetahui, memahami, mempraktikkan apa yang dilelajri secara ilmiah.   Pendekatan  ini  memberi  

kesempatan  untuk  meningkatkan  kemampuan siswa dalam melakukan observasi, bertanya, menalar, 

dan mengkomunikasikan pengetahuan yang diperoleh dari proses pembelajaran. Melalui tahapan-

tahapan dalam pembelajaran yang berpendekatan scientific, siswa dibimbing secara bertahap untuk 

mengorganisasikan dan melakukan penelitian. Proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

(scientific approach) meliputi ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif sehingga dapat membentuk 

siswa yang produktif,  kreatif,  inovatif,  dan afektif  melalui penguatan  sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan yang terintegrasi. 

 

Pendekatan saintifik dapat menggunakan bererapa strategi  seperti pembelajaran konstekstual. Model 

pembelajaran merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memiliki nama, ciri, sintak, pengaturan dan  

budaya misalnya discovery learning, project based learning, problem based learning, inquiry learning 

(Permendikbud No. 103 Tahun 2014)  

 

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah lemahnya proses 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir. Ditambah lagi dengan kondisi saat ini menunjukan fakta yang sangat memprihatinkan 

dimana minat siswa terhadap matematika sangat rendah. Kurangnya minat siswa dapat dilihat dari 

kurangnya aktivitas dan kreativitas siswa, cepat bosan, tegang dalam mengikuti pembelajaran dan 

sikap siswa yang cenderung pasif selama kegiatan pembelajaran berlangsung.. Implikasi dari kondisi 

ini tentunya akan mengakibatkan rendahnya prestasi belajar matematika siswa disekolah. 
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Demikian pula halnya proses pembelajaran matematika materi Program Linier Dua Variabel (PLDV) 

di kelas XI MIPA 4 SMA Negeri 8 Bandar Lampung,  berdasarkan hasil tes evaluasi belajar 

matematika diperoleh gambaran data tes studi awal ternyata  hasil belajar masih rendah, yang terlihat 

dari belum tercapainya ketuntasan individu dan ketuntasan klasikal dalam pembelajaran seperti yang 

diharapkan. Dari  35 orang  siswa  kelas  XI MIPA 4 SMA Negeri 8 Bandar Lampung sebanyak  14 

orang  siswa atau sebesar 40,00% memperoleh nilai di bawah KKM, dan hanya sebanyak 21 orang 

siswa atau sebesar 60,00% saja siswa yang memperoleh nilai ≥ KKM 75 dan pencapaian ketuntasan 

tersebut masih berada di bawah hasil yang diharapkan yaitu lebih dari 85% siswa yang mencapai 

ketuntasan. dengan perolehan nilai rata-rata secara klasikal mencapai angka 64,71 

 

Dalam mengatasi permasalahan diatas, guru hendaknya melakukan usaha dimulai dengan 

pembenahan proses pembelajaran yang dilakukan guru yaitu dengan menawarkan suatu pendekatan 

atau strategi yang dapat meningkatkan kemampuan dan hasil belajar siswa.  Salah satu usaha yang 

dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas adalah dengan memperbaiki proses 

pembelajaran, dapat dilakukan dengan menerapkan pendekatan dan model pembelajaran yang 

menarik dan efektif yang dapat mendorong siswa aktif dan terlibat langsung dalam menemukan 

sendiri konsep terkait materi pembelajaran yakni  dengan pendekatan Saintifik melalui model 

pembelajaran discovery learning.  

 

Dengan model pembelajaran discovery tersebut, diharapkan siswa dapat terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran dan melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Srianty dalam Sapitri, Kurniawan, & 

Sulistri (2016) mengatakan berpikir kritis merupakan cara berpikir seseorang yang mengikuti 

langkah-langkah sistematis dan logis, pikiran yang logis merupakan suatu jalan pikiran yang tepat dan 

jitu dan sesuai dengan patokan-patokan yang dikemukakan dalam logika 

 

Penggunaan metode Discovery Learning, ingin merubah kondisi belajar yang pasif menjadi aktif dan 

kreatif. Mengubah pembelajaran yang teacher oriented ke student oriented. Mengubah modus 

Ekspositori siswa hanya menerima informasi secara keseluruhan dari guru ke modus Discovery siswa 

menemukan informasi sendiri. Model ini mengedepankan peran aktif siswa dalam pembelajaran, 

sedangkan guru hanya sebagai fasilitator dalam membantu siswa menemukan dan   mengonstruksikan  

pengetahuan   yang   dipelajari. Siswa  bertugas untuk menyimpulkan suatu karakterisitik berdasarkan 

simulasi yang telah dilakukan (De Jong & Joolingen, 1998: 180). 

 

Menurut  Roestiyah (2001: 20), discovery learning ialah suatu cara mengajar  yang  melibatkan  siswa  

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

dan mencoba sendiri, agar anak dapat belajar sendiri. Siswa secara aktif menemukan sendiri konsep-

konsep dalam pembelajaran dengan pengarahan secukupnya dari guru.   

 

Pembelajaran discovery learning memungkinkan proses pembelajaran yang lebih bermakna sehingga 

tertanam dengan baik dalam pengetahuan  yang diperoleh siswa (De Jong & Joolingen, 1998: 194).  

Proses menemukan sendiri konsep yang dipelajari akan memberikan motivasi kepada siswa untuk 

melakukan penemuan-penemuan lain sehingga minat belajarnya semakin meningkat.   

 

Berdasarkan uraian di atas peneliti bermaksud melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul 

“Penerapan Pendekatan Saintifik Melalui Model Pembelajaran Discovery Learning Untuk 

Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Matematika Materi Program Liner Dua Variabel Pada 

Siswa Kelas XI MIPA 4 SMA Negeri 8 Bandar Lampung  Tahun Pelajaran 2019/2020” 
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Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang masalah , maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini  adalah: Bagaimana Penerapan Pendekatan Saintifik Melalui Model Pembelajaran 

Discovery Learning Dapat Meningkatkan Aktivitas  Belajar Matematika   Materi Program Linier Dua 

Variabel Siswa  Kelas XI MIPA 4 SMA Negeri 8 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2019/20120?   

Bagaimana Penerapan Pendekatan Saintifik Melalui Model Pembelajaran Discovery Learning Dapat 

Meningkatkan Hasil Belajar Matematika    Materi Program Linier Dua Variabel Siswa Kelas XI 

MIPA 4 SMA Negeri 8 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2019/20120?   

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Penerapan Pendekatan Saintifik Melalui Model 

Pembelajaran Discovery Learning Dapat Meningkatkan Aktivitas  Belajar Matematika  Materi 

Program Linier Dua Variabel Siswa  Kelas XI MIPA 4 SMA Negeri 8 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2019/2012 Untuk mengetahui Penerapan Pendekatan Saintifik Melalui Model Pembelajaran 

Discovery Learning Dapat Meningkatkan Hasil Belajar Matematika  Materi Program Linier Dua 

Variabel Siswa  Kelas XI MIPA 4 SMA Negeri 8 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2019/20120    

            

Kajian Pustaka 

Dewasa ini sudah banyak dikembangkan model-model pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

proses pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran yang tepat sangat berperan dalam meningkatkan 

minat dan semangat belajar siswa agar lebih aktif dan mencapai pemahaman konsep yang maksimal. 

 

Model pembelajaran discovery learning pertama kali diperkenalkan oleh Jerome Bruner yang 

menekankan bahwa pembelajaran harus mampu mendorong peserta didik untuk mempelajari apa yang 

telah dimiliki (Rifa’I & Anni, 2011: 233). Menurut pandangan Bruner dalam Markaban (2008:10) 

belajar dengan   penemuan adalah belajar untuk menemukan, di mana seorang   siswa   dihadapkan   

dengan   suatu   masalah   atau   situasi   yang tampaknya ganjil sehingga siswa dapat mencari jalan 

pemecahan. Pembelajaran discovery learning memberikan kesempatan kepada siswa untuk  ikut  serta 

secara aktif dalam membangun pengetahuan yang akan mereka  peroleh.  Keikutsertaan  siswa  

mengarahkan  pembelajaran  pada proses pembelajaran yang bersifat student-centered, aktif, 

menyenangkan, dan memungkinkan terjadinya informasi antar-siswa, antara siswa dengan guru, dan 

antara siswa dengan lingkungan. Model pembelajaran discovery learning berlandaskan pada teori-

teori belajar konstruktivis (Anyafulude, 2013: 2). Menurut pandangan kostruktivisme, belajar adalah 

proses aktif siswa dalam mengonstruksi arti Model pembelajaran discovery learning berlandaskan 

pada teori-teori belajar konstruktivis (Anyafulude, 2013: 2). Menurut pandangan kostruktivisme, 

belajar adalah proses aktif siswa dalam mengonstruksi arti, wacana, dialog, dan pengalaman fisik 

dimana di dalamnya terjadi proses asimilasi dan menghubungkan pengalaman atau informasi yang 

sudah dipelajari (Rifa’i & Anni, 2011: 199). 

 

Prestasi  adalah  hasil  yang  telah  dicapai  seseorang  dalam  melakukan  kegiatan.  menurut  Bloom  

dalam  Suharsimi  Arikunto  (1990:  110)  bahwa  hasil  belajar dibedakan menjadi tiga aspek yaitu 

kognitif, afektif dan psikomotorik.   Oemar  Hamalik  (2000:67) mengatakan  bahwa  “hasil  belajar  

adalah  bila  seseorang telah  belajar  akan  terjadi  perubahan  tingkah  laku  pada  orang  tersebut,  

misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti.”  

 

Kerangka Berpikir  

Pelaksanaan pembelajaran  Matematika  masih bersifat konvensional karena siswa diminta membaca 

soal kemudian menjawab pertanyaan, serta minimnya penggunaan alat peraga dan pemilihan metode 
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mengajar yang kurang sesuai dengan karakteristik siswa,  akibatnya aktivitas siswa menjadi kurang 

yang berujung pada rendahnya hasil belajar. Hal tersebut juga terjadi pada pembelajaran  matematika 

siswa kelas XI MIPA 4 SMAN 8.  Untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu solusi sebagai upaya 

perbaikan terhadap proses dan hasil pembelajaran adalah menerapkan pendekatan saintifik melalui 

model pembelajaran discovery learning. Kondisi akhir yang ingin dicapai dalam penerapan 

pendekatan saintifik melalui model Discovery Learning pada pembelajaran matematika siswa kelas 

XI MIPA 4  SMAN 8 Bandar Lampung  adalah meningkatnya aktivitas dan hasil belajar siswa. 

 

Untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai alur berpikir dari permasalahan dan solusi 

tindakan serta hasil yang diharapkan dengan penerapan model pembelajaran discovery learning pada 

pembelajaran Matematika siswa kelas XI MIPA 4 SMAN 8 Bandar Lampung.  

 

Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan paradigma dari kerangka pikir di atas, dapat diturunkan hipotesis tindakan sebagai 

berikut: Penerapan pendekatan saintifik melalui model pembelajaran Discovery Learning dapat 

meningkatkan aktivitas siswa kelas XI MIPA 4 SMAN 8 Bandar Lampung. Penerapan pendekatan 

saintifik melalui model pembelajaran Discovery dapat meningkatkan hasil belajar Matematika siswa 

kelas XI MIPA 4 SMAN 8 Bandar Lampung. 

 

Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di   SMA Negeri 8 Bandar Lampung, dimana peneliti 

sebagai guru matematika di SMAN 8 Bandar Lampung. Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

kegiatan penelitian ini adalah 2 bulan, yaitu dari bulan September sampai dengan Oktober 2018 

dengan perhitungan waktu kurang lebih 8 minggu. Secara lebih rinci dapat dilihat pada bagian 

lampiran 3 tentang jadwal Kegiatan Penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas  XI MPA 4 SMAN 8 Lemong  Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan jumlah siswa sebanyak 35  

siswa terdiri dari siswa laki-laki 15 siswa dan perempuan  20 siswa 

 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam 2 (dua) siklus. 

Masing-masing silkus dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, yaitu perencanaan, implementasi, 

observasi dan refleksi.  (Suyitno,  2006:  3).  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian ini diawali dengan kegiatan pra-penelitian sebelum masuk ke siklus I. Kegiatan pra-

penelitian bertujuan untuk mengetahui masalah belajar siswa secara spesifik. Kolaborasi dengan 

teman sejawat sebagai observer dilakukan dalam kegiatan ini karena teman sejawat  merupakan 

observer untuk mengetahui keadaan siswa. Identifikasi  masalah  belajar  siswa  dilakukan  melalui    

observasi, dan wawancara dengan guru dan beberapa siswa.   

 

Sebelum  dilaksanakan tindakan, peneliti melaksanakan studi penjajakan yang pertama yaitu dengan  

melakukan  kegiatan belajar mengajar mata pelajaran matematika terhadap siswa yang  menjadi  

objek  penelitian  dengan  cara  belajar  di  kelas  seperti  biasa.  Dari  hasil  observasi pada pra 

penelitian ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut: Hasil  observasi  pembelajaran  matematika  

sebelum menggunakan model pembelajaran Discovery Learning menunjukkan kurangnya  

melaksanakan  skenario  pembelajaran  seperti  menumbuhkan keingintahuan  siswa  terhadap  materi,  

memberikan  pengalaman-pengalaman  belajar  kepada siswa,  menyampaikan  konsep-konsep  

matematika  yang  cenderung  menggurui  dengan  ceramah, kurang  memberikan  kesempatan  

kepada  siswa  untuk  mendemonstrasikan  hasil  belajarnya,  dan melakukan  pengulangan-
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pengulangan    bermakna  dalam  belajar  masih  jarang  dilakukan.  Begitu juga dalam pemeliharaan 

aktivitas dan hasil belajar siswa masih “kurang”.  Bertolak  dari  pengamatan  kondisi  awal  kelas  

dan  temuan  data  tentang  kendala-kendala yang  dapat  menghambat  pelaksanaan  pembelajaran  

matematika  maka  peneliti  berupaya  untuk mengatasi  kendala-kendala  tersebut  terutama  yang  

berkenaan  dengan  peningkatan  hasil  belajar siswa  dalam  pembelajaran  matematika materi 

program liner dua variable. 

 

Pelaksanaan melalui pembelajaran Discovery Learning ini terlihat hubungan siswa dengan guru 

sangat signifikan, karena guru dianggap sosok yang menakutkan tetapi sebagai fasilitator dan mitra 

untuk berbagi pengalaman sesuai dengan konsep creative learning yaitu melalui discovery dan 

invention serta creativing and diversity sangat menonjol dalam pembelajaran ini. Dengan model 

pembelajaran discovery learning guru hanya mengarahkan strategi yang efektif dan efisien yaitu 

belajar bagaimana cara belajar (learning now to learn). Dalam hal ini guru memberi arah/petunjuk 

untuk membantu siswa jika menemukan kesulitan dalam mempelajari dan menyelesaikan masalah. 

 

Dalam model pembelajaran discovery learning, melalui diskusi kelompok guru dapat mengamati 

karakteristik atau gaya belajar masing-masing siswa. Ada kelompok siswa yang suka membaca 

daripada dibacakan kasusnya oleh orang lain. Siswa yang lebih suka membaca kasus dalam hal ini 

tergolong kepada siswa yang memiliki potensi atau modalitas visual. Sedangkan siswa yang lebih 

suka berdialog, saling mengajukan argumentasi dengan cara mendengarkan siswa yang lain sewaktu 

menyampaikan pendapatnya tergolong kepada siswa yang memiliki potensi atau modalitas auditorial. 

Dan siswa yang dengan lugas, lincah dan fleksibel, selain melihat, mendengar uraian dari siswa yang 

lain, dia juga mengakomodir semua permasalahan, maupun membuktikan teori ke dalam praktik, 

maupun memecahkan masalah secara rasional, tergolong kepada kelompok belajar yang memiliki 

potensi atau modalitas kinestik. 

 

Dalam proses belajar mengajar dengan model pembelajaran discovery learning , guru lebih berperan 

sebagai fasilitator dan pengarah dan pemberi materi kepada siswa. Siswa diberikan kesempatan untuk 

berdiskusi dan menyelesaikan soal praktek dengan teman satu timnya, guru hanya bertugas sebagai 

pengarah. Dengan melalui model pembelajaran discovery learning, dimaksudkan untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

 

Dari lembar observasi untuk guru diperoleh hal-hal sebagai berikut: (a) Guru sudah membuka 

pelajaran dengan sangat baik dan menanyakan hal-hal di luar pelajaran (absensi siswa) dengan baik 

serta menyampaikan tujuan pembelajaran melalui implementasi metode discovery juga dengan baik,  

(b). Guru sudah menyampaikan tujuan mempelajari matematika materi  Program Linier Dua Variabel  

(PLDV) dengan sangat baik (c)  Guru sudah membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil yang 

beranggotakan 5 siswa dengan pemerataan kemampuan sangat baik dan membagikan seperangkat 

pembelajaran kepada masing-masing kelompok (d) Guru    juga    sudah    berkeliling    mengawasi, 

membimbing dan menjelaskan kepada siswa atau kelompok yang memerlukan penjelasan secara 

optimal untuk mendapatkan hasil temuannya dengan baik, bahkan guru juga sudah memberikan 

motivasi  kepada  siswa  untuk  melakukan  diskusi  kelompok dengan sangat baik. (e) Guru sudah 

menyuruh salah satu siswa untuk mempresentasikan hasil temuan kelompoknya dan memeriksa serta 

mengevaluasi- nya dengan baik. (f) Guru sudah membimbing siswa untuk membuat rangkuman dan 

mengadakan evaluasi individual setelah siklus I dan II  selesai dengan baik. (g) Guru sudah memberi 

pekerjaan rumah (PR) kepada siswa dengan baik dan menyuruh siswa untuk mempelajari materi yang 

akan diajarkan dengan sangat baik 
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Pembelajaran matematika pada siklus kedua ini sudah berhasil, karena sudah memenuhi kriteria 

keberhasilan yang ditentukan. Pada siklus II ini kegiatan pembelajaran sudah cukup lancar. Siswa 

sudah  menunjukan  keantusiasan  tinggi  untuk  belajar  matematika    dan hasilnya pun baik juga.  

Hampir semua siswa sudah berkonsentrasi  untuk  memecahkan  soal  penalaran  matematika. Untuk 

mengetahui tingkat kemampuan siswa yang telah  dicapai  dalam  pembelajaran  siklus  II,  maka  

dilakukan  analisis terhadap hasil tes siklus II yang mengacu kepada materi pelajaran yang diserap  

dan  ketuntasan  belajar  yang  dihitung  persentase  rata-rata  dan daya serap ketuntasan belajar.. 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penerapan model pembelajaran discovery learning  

dalam pembelajaran matematika materi Program Linier Dua Variabel  (PLDV) di kelas XI MIPA 4 

SMAN 8 Bandar Lampung dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Jika menerapkan 

pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning  maka guru harus merencanakan 

dan mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan secara matang. Persiapan guru 

antara lain tentang bagaimana guru membangkitkan motivasi siswa, bagaimana guru menyampaikan 

materi, bagaimana guru mengatur latar pembelajaran kelas, serta bagaimana guru membimbing siswa 

dalam kegiatan kelompok. 

 

Motivasi yang ada pada diri siswa sangat menentukan respon mereka terhadap keberlangsungan 

pembelajaran. Jika guru melakukan apersepsi dengan baik maka kemungkinan siswa untuk merespon 

kegiatan pembelajaran akan baik. Guru melakukan apersepsi berupa media (gambar, video, dan benda 

konkret), berbagai macam tepuk atau dapat juga melalui lagu. Jika guru menggunakan model 

pembelajaran discovery learning, maka guru perlu mempersiapkan sarana dan prasarana yang 

memadai karena pada tahap penyajian materi guru harus fokus terhadap pokok materi yang dipelajari. 

Materi matematika erat kaitannya dengan kehidupan sehari hari maka guru perlu memilih dan 

mengembangkan media pembelajaran. Misalnya, media gambar, benda-benda konkret, dan LCD 

projector yang dapat digunakan untuk membantu pengajuan permasalahan serta penyampaian materi 

kepada siswa tentang materi Program Linier Dua Variabel  (PLDV). Jika guru menggunakan model 

pembelajaran model pembelajaran discovery learning, maka guru harus menyusun dan 

mengembangkan materi.  

 

Pada model pembelajaran discovery learning , alokasi waktu bagi guru untuk menyampaikan materi 

tidak banyak. Hal ini dikarenakan pembelajaran discovery learning menekankan pada kemampuan 

dan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran. Pengembangan materi diwujudkan guru dalam 

bentuk tugas kelompok yang diberikan sehingga dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mendiskusikan dengan kelompoknya. Tiap siswa memiliki pendapat dan cara yang berbeda dalam 

menyelesaikan persoalan yang diberikan. Jika guru menggunakan model pembelajaran discovery 

learning maka guru harus memperhatikan karakteristik siswa, karena merupakan kelompok yang 

heterogen. Model pembelajaran discovery learning  akan melatih siswa fokus terhadap pokok materi 

yang sedang dikaji. Penerapan model pembelajaran discovery learning dalam pembelajaran IPA  

materi Program Linier Dua Variabel  (PLDV). di kelas XI MIPA 4 SMAN 8 Bandar Lampung  ini 

mampu membantu siswa mengaitkan materi yang dipelajari dengan lingkungannya, sehingga 

pembelajaran lebih bermakna dan mudah dipahami. Penerapan model pembelajaran ini membuat 

siswa menjadi lebih aktif dalam mengumpulkan data untuk memahami konsep Program Linier Dua 

Variabel  (PLDV).  Kegiatan berkelompok mengasah kemampuan siswa berpendapat dan memahami 

suatu persoalan dari segi positif dan negatif, sehingga siswa memahami mana yang baik dan mana 

yang buruk serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, guru harus memberikan 

bimbingan yang menyeluruh kepada setiap kelompok untuk saling bekerjasama, sehingga semua 

anggota kelompok terlibat aktif dalam proses belajar. 
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Secara keseluruhan data bahwa aktivitas dan hasil belajar siswa mengalami peningkatan baik pada 

siklus I. Pada siklus II inilah peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa telah mencapi ukuran 

tingkat keberhasilan penelitian atau indikator kinerja yang telah ditentukan. Berdasarkan data-data 

hasil pelaksanaan perbaikan pembelajaran sebagaimana diuraikan di atas berupa data hasil tes 

formatif siklus I, tes formatif siklus II dan data hasil observasi siklus I dan II maka dapat disimpulkan 

bahwa penerapan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning  dapat 

meningkatkan hasil belajar  dan aktivitas siswa pada pembelajaran matematika materi Program Linier 

Dua Variabel di Kelas XI MIPA 4 SMA Negeri 8 Bandar Lampung Pelajaran 2019/2020. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan temuan, akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut : 

Model pembelajaran pembelajaran Discovery Learning dapat dilaksanakan dalam  pembelajaran,  

terbukti  efektif  meningkatkan proses pembelajaran siswa.  Dalam pelaksanaan  pembelajaran,  siswa  

belajar  secara berkelompok  yang  tiap  kelompoknya  terdiri  dari  4  orang  dengan bantuan  alat  

peraga atau media.  Kelompok  dibentuk  secara  heterogen  karena pembelajaran  yang  dilaksanakan  

menerapkan  model pembelajaran Discovery Learning. Penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 

dengan mengimplementasikan model model pembelajaran Discovery Learning bertujuan untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika. Dari hasil penelitian 

menunjukkan adanya peningkatan aktivitas belajar siswa pada setiap indikatornya. Hal ini 

membuktikan bahwa model pembelajaran  Discovery Learning dengan pendekatan saintifik mampu 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Peningkatan aktivitas belajar siswa juga didukung 

dengan meningkatnya hasil belajar siswa. Aktivitas belajar siswa  dalam  kegiatan diskusi  pada  

materi pembelajaran materi Program Linier Dua Variabel  (PLDV dengan  menerapkan  model  

pembelajaran Discovery Learning meningkat  dari kondisi awal sebanyak 17 siswa atau 48,57 

meningkat menjadi 28 siswa atau 80,00% dan 100% pada siklus kedua atau 35 siswa. Hasil  belajar  

siswa  terhadap  pembelajaran keseimbangan dan dinamika rotasi setelah menerapkan model 

pembelajaran  Discovery Learning  menunjukan adanya peningkatan hal ini terbukti dari hasil tes 

formatif dan observasi secara individu dari tiap siklus. Peningkatan hasil belajar pada studi awal 

sebesar 64,71, pada siklus  I  nilai  rata-rata  yang  diperoleh  siswa  adalah  72,43 dan pada siklus II 

rata-rata nilai yang diperoleh siswa adalah 79,00 dengan ketuntasan belajar dari 14 siswa atau 40,00% 

meningkat menjadi 26 siswa atau 74,29% dan 91,43% atau 32  siswa pada siklus terakhir  

 

Saran  

Saran penelitian ini  antara lain: Siswa hendaknya melibatkan diri pada setiap kegiatan pembelajaran 

dalam model pembelajaran Discovery Learning secara optimal, agar tidak merasa jenuh dalam 

pembelajaran serta dapat dengan cepat memahami materi pembelajaran. Pembelajaran model 

pembelajaran Discovery Learning ternyata mampu meningkatkan kemampuan dan 

menumbuhkembangkan konsep-konsep matematika. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatan 

kualitas pembelajaran matematika pendekatan ini biasa terus dikembangkan dalam kegiatan 

pembelajaran di rumah. Bahwa model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan 

pemahaman konsep pada pelajaran matematika dan akhirnya dapat meningkatkan hasil belajarnya. 

Pembelajaran model pembelajaran Discovery Learning dalam kegiatan pembelajaran matematika, 

bisa dijadikan alternatif pilihan pembelajaran dalam upaya meningkatkan kemampuan siswa 

menerapkan konsep-konsep pembelajaran matematika dalam kehidupan sehari-hari.  Pelaksanaan 

model pembelajaran Discovery Learning dapat divariasikan dengan model pembelajaran lainnya yang 

sesuai agar mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa. Model pembelajaran Discovery Learning 

yang akan diterapkan hendaknya dipahami dengan baik, kesesuaian dengan materi pembelajaran,  
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