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STUDENT PERCEPTION OF TEACHING SKILLS IN MOTIVATION ON 

LEARNING ACHIEVEMENT SUBJECT OF ECONOMICS 
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MOTIVASI TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN 

EKONOMI 

 

Hayati, S.Pd. 

SMA Negeri 1 Sendang Agung Provinsi Lampung 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to analyze the magnitude of the influence of student perceptions regarding teacher 

teaching skills and student achievement motivation on student achievement in class X IPS Economics subject at 

SMA Negeri 1 Sendang Agung. The population in this study were all students of class X IPS at SMA Negeri 1 

Sendang Agung for the academic year X2021-2022 which consisted of 1 class, namely class X IPS I with 14 

students, class X IPS 2 with 11 students, class X IPS 1 with 11 students. This research is a population study so 

that it uses all populations for research, namely as many as 100 students. The data collection method used in 

this research is the documentation and questionnaire method. The data analysis technique used in this study is 

percentage descriptive analysis and multiple regression analysis. Based on the results of simultaneous 

hypothesis testing, it is known that the Fcount value is 41.148 with a significance of 0.000. From the results it 

can be concluded that there is an influence between student perceptions and achievement motivation on student 

achievement simultaneously, or (Ha) is accepted. Based on the calculation results it is known that tcount for X1 

is 8.212 with a significance of 0.000 and tcount for X2 is 1.050 with a significance of 0.001 so it can be 

concluded that the working hypothesis (Ha) is accepted which means that there is an influence between student 

perceptions and achievement motivation on student achievement in class X IPS SMA Negeri 1 Sendang Agung 

partially. The magnitude of the influence between the variable X1 on Y partially is 0.641. The magnitude of the 

influence between the variable X2 on Y partially is 0.296. The magnitude of the influence between variables X1 

and X2 on Y simultaneously is 0.459 or 45.9% 

Key Word: Perception, Teaching Skills, Motivation, Learning Achievement 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis besarnya pengaruh persepsi siswa mengenai keterampilan 

mengajar guru dan motivasi berprestasi siswa terhadap prestasi belajar siswa kelas X  IPS mata pelajaran 

Ekonomi SMA Negeri 1 Sendang Agung. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X  IPS SMA 

Negeri 1 Sendang Agung tahun pelajaran X2021-2022  yang terdiri atas 1 kelas yaitu kelas X  IPS I dengan 14 

siswa , kelas X  IPS 2 dengan 11 siswa, kelas X  IPS 1 dengan 11 siswa. Penelitian ini merupakan penelitian 

populasi sehingga menggunakan semua populasi untuk penelitian yaitu sebanyak 100 siswa. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan angket atau kuesioner. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskripsif persentase dan analisis 

regresi berganda. Berdasarkan hasil uji hipotesis simultan diketahui nilai Fhitung sebesar 41,148 dengan 

signifikansi 0.000. Dari hasil dapat disimpulkan ada pengaruh antara persepsi siswa dan motivasi berprestasi 

terhadap prestasi siswa secara simultan, atau (Ha) diterima. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui thitung untuk 

X1 sebesar 8,212 dengan signifikansi 0.000 dan thitung untuk X2 sebesar 1.050 dengan signifikansi 0.001 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis kerja (Ha) diterima yang berarti bahwa ada pengaruh antara persepsi siswa 

dan motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Sendang Agung secara 

parsial. Besarnya pengaruh antara variabel X1 terhadap Y secara parsial sebesar 0,641. Besarnya pengaruh 

antara variabel X2 terhadap Y secara parsial sebesar 0,296. Besarnya pengaruh antara variabel X1 dan X2 

terhadap Y secara simultan sebesar 0,459 atau 45,9% 

Kata Kunci: Persepsi, Keterampilan Mengajar, Motivasi, Prestasi Belajar 
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Latar Belakang Masalah 

Prestasi belajar ekonomi merupakan hasil yang dicapai siswa setelah melakukan proses belajar 

mengajar mengenai mata pelajaran ekonomi. Indikator pencapaian prestasi belajar dapat ditunjukkan 

salah satunya dengan menggunakan evaluasi belajar berupa tes atau ulangan harian yang nantinya 

dengan nilai dari evaluasi tersebut dapat diketahui seberapa besar pencapaian prestasi belajar seorang 

siswa. Dengan menganalisis prestasi belajar siswa maka akan menjadi evaluasi bagi semua komponen 

pendidikan untuk tetap berupaya meningkatkan mutu pendidikan. Dengan demikian prestasi belajar 

menempati posisi penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. 

 

Dalam pencapaian prestasi belajar mata pelajaran ekonomi sangat berbeda dengan mata pelajaran lain 

karena mata pelajaran ekonomi mempunyai karakteristik hafalan, mengedepankan teori, menganalisis 

perilaku ekonomi manusia yang selalu berubah-ubah. Ilmu ekonomi termasuk dalam kategori IPS 

(lmu Pengetahuan Sosial) yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang 

berkaitan dengan isu sosial. Berbeda dengan mata pelajaran lain seperti ilmu eksak yang berkarakter 

sebagai ilmu pasti yang tentunya lebih mudah disimpulkan. Mata pelajaran ekonomi akan cenderung 

menimbulkan efek bosan terhadap siswa jika tidak diimbangi dengan keterampilan guru dalam 

menyampaikan materi dengan aktif, kreatif, dan inovatif. Selain itu dari pihak siswa itu sendiri juga 

harus mempunyai motivasi dorongan untuk selalu berprestasi dengan belajar tekun, rajin, dan disiplin 

dalam mengikuti pembelajaran ekonomi. Guru sebagai komponen utama dalam proses pembelajaran 

yang di anggap penting terhadap keberhasilan prestasi siswa haruslah mempunyai kompetensi  

tertentu termasuk didalamnya keterampilan dalam mengajar. Keterampilan guru dalam 

menyampaikan materi belajar ekonomi disertai dengan dorongan dalam diri siswa untuk tetap 

berprestasi diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar ekonomi peserta didik. 

 

Berdasarkan karakteristik tersebut maka diduga prestasi belajar siswa ditentukan oleh keterampilan 

mengajar guru dan motivasi berprestasi siswa Terdapat beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh 

guru Menurut Hamalik, (2001:16) proses belajar dan hasil belajar para siswa bukan saja ditentukan 

oleh sekolah, pola, struktur dan isi kurikulumnya, akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh 

kompetensi guru yang mengajar mereka dan membimbing mereka. Guru yang kompeten dalam hal ini 

adalah keterampilan dalam mengadakan pembelajaran yang lebih mampu menciptakan lingkungan 

belajar yang efektif, menyenangkan dan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga proses belajar 

para siswa dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

 

Dalam proses pembelajaran motivasi dari dalam diri sendiri juga turut menentukan hasil belajar, 

sebaik apapun sarana belajar, susunan kurikulum, kondisi sekolah namun ketika tidak didukung 

motivasi berprestasi dari dalam diri peserta didik itu sendiri maka hasil belajar tidak akan bisa 

maksimal. Motivasi berprestasi dapat ditandai dengan seberapa besar intensitas kemauan belajar siswa 

yang nantinya akan menentukan hasil belajar. Menurut Ngalim Purwanto (2004:106), bahwa hasil 

belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor dari dalam (internal) maupun faktor dari luar 

(eksternal). Faktor internal adalah faktor yang ada pada individu yang sedang belajar, misalnya faktor 

jasmaniah (kesehatan dan tubuh), faktor psikologis (intelegensi, bakat, minat, motif, kematangan dan 

kesiapan), dan faktor kelelahan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ada diluar individu 

misalnya lingkungan, dan alat instrument (kurikulum, metode pembelajaran, sarana, media dan 

fasilitas serta guru atau pengajar). 

 

Siswa akan berhasil dalam belajar apabila dalam dirinya ada dorongan atau keinginan untuk belajar. 

Dorongan atau keinginan ini disebut motivasi. Dalam psikologi pendidikan muncul istilah motivasi 

berprestasi, dimana seseorang cenderung berusaha untuk mencapai sukses atau memilih suatu 
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kegiatan yang berorientasi untuk tujuan sukses. Motivasi berprestasi sangat penting bagi siswa karena 

siswa yang sudah termotivasi untuk belajar maka dia akan mempunyai kemauan yang tinggi, rajin, 

tekun, dalam melakukan kegiatan belajar sehingga mereka dapat menjadi siswa yang berprestasi. 

 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan mengenai motivasi siswa di SMA Negeri 1 Sendang Agung, 

kondisi motivasi siswa tergolong cukup baik, ditinjau dari antusias siswa dalam proses belajar di 

dalam kelas, tingkat kehadiran siswa saat pelajaran, hal tersebut menunjukkan bahwa siswa 

mempunyai motivasi dalam belajar. 

 

Keadaan guru dan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 1  Sendang Agung  tergolong baik. Jumlah 

guru yang cukup dengan pengalaman mengajar yang cukup lama mengindikasikan kemampuan guru 

di SMA ini sudah baik, termasuk kemampuan mengajar guru IPS Ekonomi. Sedangkan ditinjau dari 

cara mengajar guru di dalam kelas, bahwa secara keseluruhan kemampuan mengajar guru termasuk 

dalam kategori baik. Guru sudah cukup jelas dalam menyampaikan materi, persiapan dan penguasaan 

materi oleh guru juga sudah cukup baik, namun beberapa hal mengenai pengelolaan kelas belum 

maksimal dalam hal menjaga kedisiplinan siswa di dalam kelas.  

 

Diperlukan sebuah pembahasan mengenai bagaimana keterampilan mengajar guru, bahwa dalam 

proses pembelajaran di sekolah guru merupakan komponen utama. Kemampuan serta keterampilan 

guru dalam mengelola proses pembelajaran turut menentukan hasil belajar siswa, namun tentu bukan 

hanya dari guru, komponen yang terpenting lainnya adalah bagaimana motivasi siswa itu sendiri 

untuk berprestasi, karena prestasi belajar siswa juga ditentukan oleh faktor intern salah satunya adalah 

motivasi. Pembelajaran sekolah bertujuan agar semua siswa memperoleh prestasi belajar yang 

maksimal dan memuaskan, keberhasilan belajar siswa sendiri ditunjukkan dari nilai yang diperoleh 

siswa yang bersangkutan. Namun pada kenyataaan di SMA Negeri 1 Sendang Agung  prestasi belajar 

kelas X  IPS mata pelajaran IPS Ekonomi belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal 

tersebut dilihat dari perolehan nilai siswa yang masih belum mencapai batas KKM yang ditentukan 

serta masih kurangtercapainya target banyaknya siswa yang mendapatkan nilai tuntas. Oleh karena 

itu, permasalahan yang dibahas untuk mengetahui gejala menurunnya prestasi belajar dibatasi pada 

beberapa faktor, yaitu faktor ekstern dalam hal ini persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar 

guru, mengingat dalam proses kegiatan belajar mengajar, guru berinteraksi secara langsung dengan 

siswa sedangkan dari faktor intern salah satunya adalah motivasi yang dalam hal ini motivasi 

berprestasi. Motivasi berprestasi dianggap penting karena siswa itu sendiri yang menjadi penentu 

keberhasilan belajarnya di sekolah. Hasil observasi awal yang dilakukan di SMA Negeri 1 Sendang 

Agung diketahui prestasi belajar ekonomi siswa kelas X  IPS masih belum maksimal. 

 

Tabel Daftar Nilai Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Ekonomi. 

 

Kelas 

 

Jml  

Rata-rata Ulangan 

Harian 

UTS Rata-rata 

(UL+UTS) 

Tuntas Tidak 

Tuntas 

Tuntas Tidak 

Tuntas 

Tuntas Tidak 

Tuntas 

X  IPS 1 14 15 siswa 19 siswa 28 siswa 6 siswa 24 siswa 10 siswa 

X  IPS 2 11 10 siswa 21 siswa 26 siswa 7 siswa 22 siswa 11 siswa 

X  IPS 1 11 14 siswa 19 siswa 21 siswa 10 siswa 24 siswa 9 siswa 

Jumlah 100 28 siswa 72 siswa 78 siswa 22 siswa 70 siswa 10 siswa 
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Berdasarkan jumlah rata-rata nilai di atas, dapat dilihat dari  jumlah rata-rata nilai ulangan harian dan 

nilai Ujian Tengah Semester genap tahun X2021-2022 . bahwa nilai evaluasi yang dilakukan oleh 

guru masih banyak dijumpai beberapa nilai siswa yang berada dibawah batas minimal ketuntasan 

belajar yang ditetapkan oleh sekolah yaitu sebesar 70. Sedangkan untuk jumlah ketuntasan, sekolah 

menentukan target jumlah ketuntasan  keseluruhan siswa kelas X  IPS minimal sebesar 85 siswa 

tuntas, sedangkan berdasarkan data yang diperoleh, hanya terdapat 70 siswa saja yang sudah tuntas. 

Banyaknya siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar merupakan indikator kurang berhasilnya 

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan. Jadi prestasi belajar IPS ekonomi siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Sendang Agung belum dapat mencapai hasil yang maksimal karena masih banyak siswa 

yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum. 

 

Perumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 

Bangaimana pengaruh persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar guru terhadap prestasi belajar 

ekonomi siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Sendang Agung? Bagaimana  pengaruh motivasi 

berprestasi siswa terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas X  SMA Negeri 1 Sendang Agung? 

Bagaimana pengaruh persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar guru dan motivasi berprestasi 

siswa terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas X  IPS SMA Negeri 1 Sendang Agung? Seberapa 

besar pengaruh persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar guru dan motivasi berprestasi siswa 

terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas X  IPS SMA Negeri 1 Sendang Agung  ? 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Bangaimana  

pengaruh persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa. Untuk 

mengetahui Bangaimana  pengaruh motivasi berprestasi siswa terhadap prestasi belajar siswa. Untuk 

mengetahui Bangaimana  pengaruh persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar guru dan 

motivasi berprestasi siswa terhadap prestasi belajar siswa. Untuk mengetahui besarnya pengaruh 

persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar guru dan motivasi berprestasi siswa terhadap prestasi 

belajar ekonomi siswa kelas X  IPS SMA Negeri 1 Sendang Agung  . 

 

Landasan Teori 

Seseorang dikatakan telah belajar apabila terjadi perubahan tingkah laku seseorang setelah melakukan 

pengamatan, berfikir, dan adanya pengalaman sebelumnya. Prestasi belajar merupakan pencapaian 

tujuan belajar dan prestasi belajar sebagai produk dari proses belajar. Menurut Tu’u (2004:75) prestasi 

merupakan hasil yang dicapai seseorang ketika mengerjakan tugas atau kegiatan tertentu.  

 

Menurut Djamarah (2002:120) prestasi belajar merupakan suatu proses belajar yang akan dianggap 

berhasil apabila: (1) Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, 

baik secara individual maupun kelaompok, dan (2) Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran 

atau instruksional khusus (TIK) telah dicapai siswa, baik secara individual maupun kelompok. 

 

Menurut Arifin (1991:1), prestasi belajar mempunyai beberapa fungsi yaitu: (1) Sebagai indikator 

kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah diketahui anak didik; (2) Sebagai lambang pemuasan 

hasrat ingin tahu; (1) Sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan; (4) Sebagai indikator intern 

dan ekstern dari suatu institusi pendidikan; (5) Sebagai indikator terhadap daya serap peserta didik. 

Dalam pembelajaran, perubahan perilaku yang harus dicapai oleh pembelajar setelah melaksanakan 

aktivitas belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan gambaran 
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tentang perubahan perilaku yang diinginkan. Pada dasarnya hasil belajar dengan prestasi belajar 

mempunyai arti yang sama karena hasil belajar merupakan bagian dari prestasi belajar. 

 

Kerangka Berfikir 

Tujuan pembelajaran, prestasi belajar sebagai gambaran pemahaman siswa terhadap bidang studi 

yang di pelajarinya, prestasi belajar dikatakan tercapai apabila siswa mengalami perubahan dalam 

bentuk perkembangan ke arah yang positif. Prestasi siswa dikatakan baik apabila dibuktikan dengan 

nilai hasil belajar, dalam hal ini nilai rata-rata ulangan harian, nilai ulangan semester, untuk itu nilai 

dijadikan suatu indikator tingkat keberhasilan prestasi belajar siswa. 

 

Proses pembelajaran selalu diarahkan agar lebih meningkat dari waktu ke waktu serta mencapai hasil 

yang optimal. Untuk itu perlu adanya kajian mengenai komponen-komponen dalam pendidikan yang 

meliputi kondisi belajar siswa termasuk motivasi di dalamnya, guru sebagai  pengelola kegiatan 

belajar-mengajar di dalam kelas, dan prestasi belajar sebagai evaluasi untuk mengukur belajar siswa 

dan terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan hasil belajar. Semua itu bertujuan agar siswa 

aktif dalam proses pembelajaran yang efektif. 

 

Seorang guru memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembelajaran. Dalam 

pembelajaran di sekolah memuat sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komponen yaitu siswa, 

guru dengan berbagai kompetensi dan perangkat pembelajarannya, dan hasil yang diharapkan. 

Beberapa komponen tersebut kemudian saling bersinergi dan membuat suatu alur yaitu input, proses, 

dan output. Input berarti masukan yang berupa kondisi siswa itu sendiri, kesiapan siswa dalam 

menerima pelajaran, proses berarti langkah-langkah selama pembelajaran berlangsung di sekolah. 

Yang berperan didalam proses ini adalah guru selaku pihak yang mengkondisikan proses belajar di 

dalam kelas. Kemudian output berarti keluaran atau hasil yang dicapai setelah melalui proses 

pembelajaran yang dalam hal ini dibuktikan dalam nilai yang diperoleh siswa setelah diadakan 

evaluasi.  

 

Memahami karakteristik mata pelajaran ekonomi yang memerlukan analisis kegiatan ekonomi 

manusia yang kompleks dan terus berkembang diikuti dengan beberapa konsep yang memerlukan 

daya nalar dan ingatan siswa, maka diperlukan kemampuan guru dalam hal ini adalah keterampilan 

mengajar guru untuk mencapai proses pembelajaran yang ideal. 

 

Keterampilan mengajar guru terdiri dari keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan, 

keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, dan 

keterampilan mengelola kelompok kecil dan perorangan.  

 

Baik tidaknya keterampilan mengajar guru juga mempengaruhi kondisi psikologis siswa itu sendiri. 

Informasi pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru, menimbulkan persepsi siswa terhadap 

keterampilan mengajar guru. Menurut Kotler (2000:54), persepsi merupakan proses bagaimana 

seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk 

menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. 

 

Bahwa nantinya siswa akan mempunyai persepsi tentang bagaimana keterampilan guru dalam 

mengajar. Persepsi tersebut akan menjadi stimulus siswa dalam belajar di kelas kemudian akan 

menimbulkan respons positif maupun negatif dalam bentuk tingkah laku, motivasi maupun prestasi 

belajar siswa itu sendiri. Dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Sendang Agung  , diketahui 
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antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah masih kurang dengan gambaran siswa masih 

kurang fokus ketika guru menerangkan, tingkat kedisplinan dan ketepatan mengerjakan tugas atau PR, 

kurangnya partisipasi aktif dari siswa membuat prestasi belajar siswa kurang maksimal. 

 

Banyak hal yang bisa mempengaruhi prestasi belajar diantaranya adalah motivasi berprestasi dari 

siswa itu sendiri. Motivasi berprestasi merupakan daya dorong atau keinginan seseorang untuk 

berprestasi atau melakukan suatu pencapaian dirinya. Siswa yang mempunyai motivasi berprestasi 

yang baik maka dia akan berusaha keras belajar dan melakukan sesuatu yang terbaik, berani 

berkompetisi, bertanggung jawab akan segala keputusan yang diambilnya dan berusaha mewujudkan 

tujuannya. 

 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu Ada pengaruh persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar 

guru terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas X  IPS SMA Negeri 1 Sendang Agung  . Ada 

pengaruh motivasi berprestasi siswa terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas X  IPS SMA 

Negeri 1 Sendang Agung. Ada pengaruh persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar guru dan 

motivasi berprestasi siswa terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas X  IPS SMA Negeri 1 

Sendang Agung  . 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Peran guru dalam dunia pendidikan sangatlah penting mengingat guru merupakan salah satu unsur 

yang terlibat langsung dalam pembentukan dan pengembangan intelektual dan kepribadian siswa. 

Oleh karena itu, guru sering dijadikan tokoh teladan bahkan dijadikan tokoh identitas diri, dengan 

demikian guru harus memilki perilaku, keterampilan dan kemampuan yang memadai untuk 

melaksanakan tugasnya dengan baik dan menguasai berbagai hal sebagai keterampilan yang dimiliki. 

Serta guru harus mengembangkan suatu keterampilan mengajar yang juga dijadikan penggerak 

penemuan dan pengembangan fakta dan konsep serta penumbuhan dan pengembangan sikap. 

 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai komponen yang saling 

berkaitan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif diperlukan berbagai 

keterampilan yaitu keterampilan mengajar guru. Keterampilan mengajar atau membelajarkan 

merupakan kompetensi pedagogik yang cukup kompleks karena merupakan integrasi dari berbagai 

kompetensi guru secara utuh dan menyeluruh. (Slameto, 2010:10) mendefinisikan mengajar adalah 

menanamkan pengetahuan pada seseorang dengan cara paling efisien dan efektif. Dalam hal ini sebisa 

mungkin guru dalam mengajar menggunakan cara-cara yang lebih singkat dan tepat, tidak 

membutuhkan waktu yang lama dalam mengajar namun siswa dapat mencerna dengan tepat materi 

yang diajarkan. 

 

Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan dan pengajaran tidak dapat dilepaskan dari peranan guru 

dalam mengelola satuan pendidikan. Guru harus selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuannya 

baik melalui study lanjut, mengikuti penataran, mengikuti kegiatan yang relevan dengan bidang 

tugasnya agar guru dapat melaksanakan tugas profesionalnya. Guru yang profesional selalu memiliki 

kesempatan yang cukup untuk selalu mengembangkan keterampilan mengajar. 

 

Beberapa peran penting guru saat ini dalam dunia pendidikan antara lain guru sebagai sumber belajar, 

fasilitator, pengelola, demonstrator, pembimbing, motivator dan guru sebagai evaluator. Oleh sebab 

itu dalam proses pembelajaran guru tetap dituntut memiliki keterampilan (skill) yang memadai seiring 

dengan perkembangan peserta didik. Hasibuan dan Moedjiono (2009:58) mengutarakan macam-

macam keterampilan dasar mengajar guru yang diutamakan adalah keterampilan menjelaskan, 
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keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan memberikan 

penguatan, keterampilan memberikan variasi, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan mengajar yang baik dari guru  akan 

dipersepsi baik pula oleh siswa sehingga, dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah siswa akan 

lebih tertarik dan merasa senang dalam mengikuti pembelajaran. Dengan perasaan yang senang dari 

siswa maka motivasi belajar siswa akan meningkat. 

 

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar siswa kelas X  IPS SMA Negeri 1   Sendang Agung   

menyatakan   bahwa  keterampilan   mengajar   guru   rata-rata baik. diperoleh rata-rata sebesar 

66,26% siswa menyatakan keterampilan mengajar guru baik. Apabila dilihat dari hasil jawaban pada 

tiap indikator penelitian, maka indikator keterampilan menjelaskan sebesar 65,25%, indikator 

keterampilan bertanya sebesar 66,06%, indikator keterampilan memberi penguatan sebesar 66,75%, 

indikator mengadakan variasi sebesar 65,50%, indikator membuka dan menutup pelajaran sebesar 

61,25%, indikator keterampilan mengelola kelas sebesar 59,81%, indikator mengajar kelompok kecil 

dan perorangan sebesar 71,92%, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil sebesar 71,61% 

indikator keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan yang mendapatkan prosentase 

jawaban paling tinggi dan termasuk dalam kategori baik, sedangkan untuk indikator yang 

prosentasenya paling rendah adalah keterampilan guru dalam mengelola kelas yaitu sebesar 59,81% 

dan termasuk kategori kurang baik. 

 

Banyak hal yang mempengaruhi prestasi belajar siswa diantaranya cara guru dalam menyampaikan 

materi pembelajaran, dalam hal ini adalah bagaimana keterampilan mengajar guru yang terdiri dari 

keterampilan bertanya, menjelaskan, memberi penguatan, mengadakan variasi, mengelola kelas, 

membuka dan menutup pelajaran, memimpin diskusi kelompok kecil, mengajar kelompok kecil dan 

perorangan. Dari beberapa keterampilan mengajar tersebut diharapkan guru mampu memberi motivasi 

belajar siswa. Namun motivasi belajar siswa itu sendiri tidak hanya dipengaruhi oleh faktor guru saja, 

melainkan bagaimana siswa mampu menumbuhkan motivasi berprestasi dari dalam dirinya sendiri. 

Adapun motivasi berprestasi siswa ditandai dengan sikap berorientasi sukses, berorientasi ke depan, 

suka terhadap tantangan, ulet dan tangguh. 

 

Motivasi belajar siswa merupakan pendorong siswa untuk melakukan kegiatan belajar dengan 

perasaan senang dan pada ahirnya akan meningkatkan hasil belajar. Motivasi berprestasi siswa 

merupakan suatu dorongan yang timbul karena adanya rangsangan dari dalam maupun dari luar 

sehingga seseorang berkeinginan untuk mengadakan perubahan tingkah laku atau aktivitas tertentu 

yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Adanya kemauan dari dalam diri siswa untuk berprestasi 

ditambah dengan rangsangan dari luar dalam hal ini adalah keterampilan mengajar guru, maka akan 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Menurut Mulyani, (2006:15) orang yang memiliki motivasi 

berprestasi yang baik mempunyai karakteristik berorientasi sukses, berorientasi ke depan, suka 

tantangan, ulet dan tangguh. Kondisi lingkungan tempat siswa belajar akan mempengaruhi besar 

kecilnya minat belajar siswa terhadap suatu mata pelajaran. Salah satu kondisi lingkungan sekolah 

sebagai tempat belajar siswa yang mempengaruhi prestasi belajar adalah keterampilan mengajar. 

 

Besarnya pengaruh persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar guru dan motivasi berprestasi 

siswa secara bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa sebesar 45,9% , sedangkan 

selebihnya sebesar 54.1% (100% - 45,9%) dipengaruhi faktor lain yang tidak diungkap dalam 

penelitian ini. 
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Kesimpulan 

Kesimpulan  yang dapat diambil dalam penelitian ini antara lain: Terdapat pengaruh persepsi siswa 

mengenai keterampilan mengajar guru terhadap prestasi belajar Ekonomi siswa kelas X  IPS SMA 

Negeri 1 Sendang Agung dengan nilai kontribusi parsial sebesar sebesar 41,09%. Terdapat pengaruh 

motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar Ekonomi siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Sendang 

Agung dengan nilai kontribusi parsial sebesar 8,70%. Terdapat pengaruh persepsi siswa mengenai 

keterampilan mengajar guru dan motivasi berprestasi siswa terhadap prestasi belajar ekonomi siswa 

kelas X IPS SMA Negeri 1 Sendang Agung dengan nilai kontribusi simultan sebesar 45,9%. Besarnya 

pengaruh persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar guru dan motivasi berprestasi terhadap 

prestasi belajar ekonomi siswa kelas X  IPS SMA Negeri 1 Sendang Agung secara simultan adalah 

45,9% sedangkan secara parsial persepsi siswa mngenai keterampilan mengajar guru memberi 

kontribusi sebesar 41,09% dan motivasi berprestasi memberikan kontribusi sebesar 8,70%. 

 

Saran 

Beberapa saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan hasil penelitian diantaranya: Terdapat 

beberapa indikator keterampilan mengajar guru dipersepsikan kurang baik oleh siswa diantaranya 

membuka, menutup pelajaran dan keterampilan mengelola kelas. Oleh sebab itu guru hendaknya 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi di awal pembelajaran serta mengulang kembali 

secara ringkas materi yang telah diajarkan, sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar dan lebih 

mudah dalam mengingat pelajaran. Guru hendaknya mampu mengkondisikan suasana belajar di 

dalam kelas, menjaga kedisiplinan siswa dalam proses belajar mengajar berlangsung.  
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the increase in student learning outcomes regarding Processing of 

Animal Husbandry and Fisheries Products in the Craft subject through the use of a Scientific Learning 

Approach. This research was conducted at SMP Negeri 1 Bitung with research subjects being students of 

class IX.F. The method used is a class action research method consisting of two cycles. In the first cycle 

learning is done using a scientific learning approach, while in the second cycle using a refined scientific 

learning approach. In each cycle consists of four stages of research namely planning, implementation of 

action, observation, and reflection. The research data were analyzed using a comparative descriptive followed 

by reflection. Comparative descriptive is done by comparing the initial condition data, cycle 1 and cycle 2, 

both for learning outcomes. The results of this study indicate that: First, the use of a Scientific Learning 

Approach can improve student learning outcomes about Processing Food Materials from Livestock and 

Fisheries in the Craft subject. It is proven that the percentage of student learning outcomes has increased 

from the initial condition of the average daily test score of 63.69 in cycle I to 72.88 and in cycle II to 78.16 or 

in the final condition an increase of 22.7% from the initial condition. It is proven that the percentage of 

students' learning completeness increased from the initial conditions of 64.52% in cycle I to 93.55% in cycle 

II or in the final conditions an increase of 44.99% from the initial conditions. 

Key Word: Scientific Learning Approach; Learning Outcomes; Crafts 

 

ABSTRAK  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa tentang Pengolahan Bahan 

Pangan Hasil Peternakan dan Perikanan pada mata pelajaran Prakarya melalui penggunaan Pendekatan Belajar 

Saintific. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Bitung dengan subyek penelitian adalah siswa kelas 

IX.F. Metode yang digunakan adalah metode penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus. Pada siklus I 

pembelajaran dilakukan dengan penggunaan Pendekatan Belajar Saintific, sedangkan pada siklus II 

menggunakan Pendekatan Belajar Saintific yang sudah disempurnakan. Pada masing-masing siklus terdiri dari 

empat tahapan penelitian yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Data hasil 

penelitian dianalisis menggunakan deskriptif komparatif yang dilanjutkan refleksi. Deskriptif komparatif 

dilakukan dengan membandingkan data kondisi awal, siklus 1 dan siklus 2, baik untuk hasil belajar. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, penggunaan Pendekatan Belajar Saintific dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa tentang Pengolahan Bahan  Pangan Hasil Peternakan dan Perikanan pada mata pelajaran Prakarya. 

Terbukti persentase hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari kondisi awal nilai rata-rata ulangan harian 

sebesar 63,69 pada siklus I menjadi 72,88 dan pada siklus II menjadi 78,16 atau pada kondisi akhir mengalami 

peningkatan sebesar 22,7% dari kondisi awal. Terbukti persentase ketuntasan belajar siswa meningkat dari 

kondisi awal 64,52% pada siklus I dan menjadi 93,55% pada siklus II atau pada kondisi akhir mengalami 

peningkatan sebesar 44,99% dari kondisi awal.  

Kata Kunci: Pendekatan Belajar Saintific; Hasil Belajar; Prakarya  
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PENDAHULUAN  

Pendidikan merupakan pondasi pembangunan suatu bangsa, jika pendidikan tidak berjalan dengan 

semestinya maka pembangunan tidak akan terlaksana, atau bahkan dapat mengakibatkan krisis 

multidimensi yang berkepanjangan [1]. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan media 

pembangunan yang memiliki posisi strategis dalam mengintegrasikan dan mengatur sub-sub sistem 

dalam masyarakat. Pendidikan juga merupakan sarana transformasi ilmu pengetahuan, yang meliputi 

sosialisasi ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan, sosialisasi norma dan nilai dalam 

masyarakat, baik budaya, agama, maupun idiologi [2]. Pendidikan adalah suatu kegiatan 

mengoptimalkan perkembangan potensi, kecakapan, dan karakteristik pribadi peserta didik [3]. Proses 

pembelajaran di masa mendatang pasti akan berlangsung di lingkungan di mana siswa membawa 

teknologi ke dalam pembelajaran mereka [4]. Dengan menggunakan perangkat mobile, Siswa secara 

mandiri dapat dengan mudah mengakses bahan-bahan tambahan untuk memperjelas ide-ide dan 

berbagi pengetahuan dengan orang lain. Ketiga, manfaatkan media sosial. Media sosial dapat 

digunakan sebagai sarana untuk menerapkan strategi pedagogik yang mendukung, memfasilitasi, 

meningkatkan dan memperbaiki proses pembelajaran [5]. Redecker   menunjukkan bahwa 

penggunaan media sosial dalam belajar mendukung inovasi pedagogis dengan mendorong proses 

pembelajaran yang didasarkan pada personalisasi, kolaborasi dan perubahan pola interaksi antara 

siswa dan siswa, juga antara antara siswa dan guru [6].   

 

Pembelajaran yang dilakukan di SMP Negeri 1 Bitung belum mengarah pada pengembangan siswa 

ke arah pembelajaran abad 21. Masih banyak siswa yang belum maksimal dalam belajar dan belum 

mencapai ketutasan dalam belajar. Ketuntasan belajar ideal 75% belum dapat diterapkan di SMP 

Negeri 1 Bitung. Pada nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) mata pelajaran Prakarya pada kelas 

IX.F adalah 75. Pada semester ganjil tahun 2019, hasil ulangan harian materi Pengolahan Bahan 

Pangan Hasil Peternakan dan Perikanan di kelas IX.F menunjukkan rata-rata nilai 63,69 dengan 5 

siswa (16,13%) yang tuntas dan 26 siswa (83,87%) tidak tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa hasil 

belajar siswa masih sangat rendah. Dalam kegiatan belajar mengajar maupun dalam penugasan 

siswa cenderung pasif dan menunggu temannya untuk mengerjakan tugas. Beberapa siswa bahkan 

sama sekali tidak mengerjakan tugas dengan alasan tidak bisa atau tidak membawa buku dan lebih 

memilih bercakapcakap atau bermain-main dengan teman daripada mengerjakan tugas. Dalam 

diskusi kelompok siswa cenderung diam, tidak aktif dan individualis. Hal ini menunjukkan aktivitas 

belajar siswa masih rendah. Pendekatan Belajar yang tepat dapat melibatkan siswa berperan secara 

aktif baik secara fisik, mental maupun emosional dan selalu belajar di kehidupan nyata, dapat 

menarik minat dan gairah belajar siswa [7] adalah pendekatan Belajar Saintific. Pendekatan Belajar 

Saintific merupakan Pendekatan Belajar yang menerapkan seperangkat Langkah-langkah 

pembelajaran yang dapat menciptakan aktifitas dan peran serta siswa lebih besar yang bebasik 

projek sehingga siswa diharapkan dapat menemukan dan membangun sendiri pemahaman konsep 

yang sedang dipelajari.  

 

Pada praktiknya, pembelajaran Prakarya pada kelas IX lebih banyak disajikan dengan metode 

ceramah. Pembelajaran lebih berorientasi pada guru (teacher centered), siswa tidak dilibatkan secara 

aktif. Media pembelajaran yang digunakan masih sebatas presentasi powerpoint. Guru belum 

menggunakan model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Guru belum menggunakan 

Pendekatan Belajar Saintific. Siswa kurang memiliki ketertarikan pada pelajaran Prakarya yang 

dianggap sulit dan teoritis saja sehingga aktivitas dan hasil belajarnya rendah. Rendahnya aktivitas 

dan hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor siswa dan faktor guru. Salah satu faktor yang 

menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa dari faktor guru karena guru belum menggunakan 
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berbagai macam metode dan media. Sedangkan faktor siswa adalah siswa menganggap pelajaran 

Prakarya tidak menyenangkan, membosankan dan tidak menarik, materi Pengolahan Bahan Pangan 

Hasil Peternakan dan Perikanan dianggap materi yang abstrak dan sulit dipahami oleh siswa. 

Melihat rendahnya hasil belajar siswa maka perlu dilakukan penelitian tindakan kelas oleh guru 

untuk memecahkan masalah tersebut.  

 

Perlu ada tindakan memanfaatkan Pendekatan Belajar Saintific untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa tentang Pengolahan Bahan Pangan Hasil Peternakan dan Perikanan pada mata pelajarana 

Prakarya di kelas IX.F SMP Negeri 1 Bitung.  Hilgard dalam Nasution [8] mengatakan belajar 

adalah proses yang melahirkan atau mengubah suatu kegiatan melalui jalan latihan (apakah dari 

laboratorium atau dalam lingkungan alamiah) yang dibedakan dari perubahan-perubahan oleh faktor 

yang tidak termasuk latihan. Sedangkan Hilgard dan Brower dalam Hamalik [9] mengemukakan 

belajar sebagai perubahan melalui aktivitas, praktik dan pengalaman. Hasil belajar siswa yang 

diharapkan adalah kemampuan lulusan yang utuh yang mencakup kemampuan kognitif, kemampuan 

psikomotor dan kemampuan afektif atau perilaku. Kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir. 

Kemampuan kognitif siswa secara hirarkhis terdiri dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis dan evaluasi. Kemampuan psikomotor berkaitan dengan keterampilan. Kemampuan 

psikomotor siswa dikembangkan melalui kegiatan praktik. Kemampuan afektif meliputi perilaku 

sosial, minat, sikap, disiplin dan sejenisnya.  

 

Hasil belajar Prakarya dikelompokkan menjadi dua aspek yaitu aspek pemahaman dan penerapan 

konsep serta aspek keterampilan. Aspek pemahaman dan penerapan konsep mencakup semua sub 

ranah dalam ranah kognitif. Aspek keterampilan mencerminkan semua aktivitas melatih dan 

mengembangkan keterampilan, aspek ini mencakup ranah psikomotor dan afektif. Pendekatan Belajar 

adalah Pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan 

pembelajaran. Pernyataan tersebut senada dengan Rusman [10] yang berpendapat bahwa pendekatan 

pembelajaran adalah tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang dan menentukan objek 

kajian.  

 

Berbeda dengan metode pembelajaran yang telah menentukan langkah di kelas atau model 

pembelajaran yang memiliki kerangka konseptual, pendekatan pembelajaran itu lebih luas lagi. 

Artinya, pendekatan merupakan landasan berpikir atau filosofi dalam menentukan pembelajaran. 

Pengertian Pendekatan menurut Gulo dalam Suprihatiningrum [11] adalah sudut pandang kita dalam 

memandang seluruh masalah yang ada dalam kegiatan belajar-mengajar (pembelajaran). Sudut 

pandang tersebut menggambarkan cara berpikir dan sikap seorang pendidik dalam menyelesaikan 

persoalan yang dihadapi pada kegiatan pembelajaran. Sementara itu, Sanjaya dalam Suprihatiningrum 

[11] berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut 

pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik 

tolak atau sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang 

terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum [12] (Wati). Pendekatan mewadahi, 

menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. 

Pendekatan pembelajaran ialah jalan atau cara yang akan ditempuh dan digunakan oleh pendidik 

untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan tujuan tertentu (Rahmawati [13], 2011, hlm. 74).  

 

Pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran k13. Artinya, kurikulum 2013 menggunakan 

pendekatan ini sebagai induk model dan metode pembelajarannya. Pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran (menurut kurikulum 2013) menggunakan 5 langkah yang tidak harus berurut namun 
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harus selalu ada dalam proses pembelajaran. Beberapa langkah tersebut adalah sebagai berikut: 

mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi dan mengomunikasikan   

  

METODE PENELITIAN  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 

Tindakan Kelas ini merupakan suatu metode penelitian yang berdasar pada masalah yang muncul di 

kelas dalam proses pembelajaran, dengan menggunakan dua siklus kegaiatan untuk siswa dalam 

proses belajar mengajar.Karakteristik  

 

Penelitian Tindakan Kelas adalah masalah yang diangkat merupakan masalah yang muncul atau 

dihadapi guru di kelas yang dan tujuan akhirnya adalah untuk memperbaiki peros belajar mengajar di 

kelas. Analisis data menggunakan deskriptif komparatif yang dilanjutkan refleksi. Deskriptif 

komparatif dilakukan dengan membandingkan data kondisi awal, siklus I dan siklus II, baik untuk 

aktivitas belajar maupun hasil belajar. Membandingkan data tidak menggunakan statistik melalui uji t 

melainkan dengan cara mendeskripsikan. Refleksi artinya menarik simpulan berdasarkan deskriptif 

komparatif kemudian dilanjutkan memberikan ulasan dan langkah tindak lanjut.  

 

Melalui metode tergambar teknik mengumpulkan data, mendeskripsikan, mengolah, menganalisa, 

menyimpulkan dan menafsirkan data secara sistematis. Penelitian Tindakan merupakan penelitian 

yang dilakukan oleh guru sesuai dengan tugas profesionalnya, yaitu mampu memecahkan masalah 

pembelajaran yang dihadapi para siswa di kelas yang menjadi tanggung jawabnya (Kusnandar [12]). 

Langkah-langkah dalam tiap siklus terdiri dari (1) membuat perencanaan tindakan, (2) melaksanakan 

tindakan sesuai yang direncanakan, (3) melakukan pengamatan terhadap tindakan yang dilakukan, 

dan (4) merefleksi deskriptif komparatif. Observasi awal di kelas IX.F Hasil observasi menunjukan 

bahwa penguasaan materi Pengolahan Bahan Pangan Hasil Peternakan dan Perikanan rata-rata nilai 

yang diperoleh siswa kelas IX.F adalah 63,69 . Dari 31 siswa hanya ada 5 orang atau 16,13% siswa 

yang memiliki nilai di atas KKM yang telah ditentukan dan 26 siswa atau 83,87% memiliki nilai di 

bawah KKM. Untuk itu perlu adanya perbaikan pembelajaran dengan menggunakan penggunaan 

pendekatan belajar saintific karena itu peneliti akan memperbaiki pembelajaran melalui tindakan-

tindakan di Siklus I dan Siklus II. Penelitian tindakan kelas di sini bersifat reflektif dengan melakukan 

tindakan yang tepat dan dilaksanakan secara kolaboratif (kerjasama) untuk memperbaiki atau 

meningkatkan hasil belajar dan Aktivitas siswa dengan penyajian pembelajaran melalui model 

pembelajaran yang berbeda (Mulyatiningsih [13]).  

 

Hasil dan Pembahasan  

Sebelum melakukan Tindakan dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi awal di kelas IX.F 

Hasil observasi menunjukan bahwa penguasaan materi Pengolahan Bahan Pangan Hasil Peternakan 

dan Perikanan rata-rata nilai yang diperoleh siswa kelas IX.F adalah 63,69 . Dari 31 siswa hanya ada 

5 orang atau 16,13% siswa yang memiliki nilai di atas KKM yang telah ditentukan dan 26 siswa atau 

83,87% memiliki nilai di bawah KKM. Untuk memperbaiki hasil belajar siswa kelas IX.F pada materi 

Pengolahan Bahan Pangan Hasil Peternakan dan Perikanan maka diputuskan untuk menggunakan 

Pendekatan Belajar Saintific pada mata pelajaran Prakarya dalam mempelajari materi Pengolahan 

Bahan Pangan Hasil Peternakan dan Perikanan. Pembelajaran dimulai dengan mengadakan tes awal 

di kelas IX.F untuk mengetahui kemampuan awal siswa pada materi Pengolahan Bahan Pangan Hasil 

Peternakan dan Perikanan. Nilai tersebut akan dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui hasail 

belajar siswa di kelas IX.F . Perolehan nilai tes awal ini akan dijadikan acuan untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan Pendekatan Belajar Saintific. Berikut data awal 

hasil belajar siswa pada pra siklus.  
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Dari hasil pembelajaran menggunakan Pendekatan Belajar Saintific jawaban soal-soal evaluasi 

tentang penguasaan materi Pengolahan Bahan Pangan Hasil yang diberikan, kemudian peneliti 

menggunakan jawabanjawaban tersebut untuk mengetahui apakah pembelajaran Prakarya dengan 

model pembelajaran Pendekatan Belajar Saintific tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas IX.F SMP Negeri 1 Bitung semester 1. Berikut ini adalah data hasil belajar yang diperoleh dari 

hasil pra siklus, siklus pertama, dan siklus kedua. adanya peningkatan hasil belajar siswa dari kondisi 

awal/pra siklus, siklus I lalu ke siklus II dapat dibuat grafik sebagai berikut:  

  

  
Gambar. Peningkatan Nilai rata-rata dan ketuntasan hasil belajar siswa Pada pra siklus, siklus I dan 

siklus II  

  

Peningkatan semangat belajar siswa ditunjukkan dengan keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran pada siklus I ke siklus II. Adapun grafik peningkatan semangat belajar siswa yang 

ditunjukkan dengan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran pada siklus I ke siklus II sebagai 

terlihat.  

  
Gambar. Keaktifan siswa pada siklus I dan siklus II  

  
Gambar Prosentase peningkatan keaktifan siswa pada siklus I dan siklus II  
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Berdasarkan tabel dan grafik di atas terlihat jelas perubahan hasil belajar dan keaktifan siswa. 

Perubahan hasil belajar siswa ditunjukkan dengan nilai rata-rata dari kondisi awal/pra siklus yang 

hanya 63,69 dan preosentase rata-rata ketuntasan 16,13% terdapat peningkatan setelah perbaikan pada 

siklus I nilai rata-rata menjadi 72,88 dan prosentase rata-rata ketuntasan 64,52% . Peningkatan lebih 

jelas lagi dapat dilihat dari hasil belajar pada siklus II dengan ditunjukkan pada nilai rata-rata pada 

Siklus II yaitu 78,16 dan prosentasae ketuntasan 93,55 %.  

 

Berdasarkan hasil penelitian selama dua siklus yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

pada materi penguasaan materi Pengolahan Bahan Pangan Hasil Peternakan dan Perikanan terlihat 

pada pelaksanaan siklus I dan II telah menunjukkan peningkatan pada proses pembelajaran Prakarya. 

Dengan Pendekatan Belajar Saintific, interaksi siswa dan guru di awal pelajaran diawali dengan 

menyebutkan tujuan pembelajaran yaitu penguasaan materi Pengolahan Bahan Pangan Hasil 

Peternakan dan Perikanan, dan menggali pengetahuan siswa tentang Pengolahan Bahan Pangan Hasil 

Peternakan dan Perikanan guru memberikan suatu permasalahan yang masih membingungkan siswa 

dalam Pendekatan Belajar Saintific. Guru memerintahkan siswa untuk membaca buku sebagai 

persiapan mengeksplor memecahkan masalah. Siswa mengeksplorasi dengan mengumpulkan 

informasi sebanyak banyaknya yang berhubungan dengan materi untuk membuktikan hipotesis. Saat 

proses belajar berlangsung, guru mengelola kelas secara interaktif, membimbing siswa, dan 

memotivasi siswa untuk aktif berperan dalam kegiatan pembelajaran. Siswa kemudian membuktikan 

hipotesis dari informasi yang sudah didapat. Langkah terakhir adalah menyimpulkan hasil.  

 

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah ada peningkatan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran Prakarya. Karena semua siswa telah mencapai nilai ketuntasan dan keaktifan yang telah 

ditargetkan, maka penelitian ini dihentikan hingga siklus II.  

  

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang penguasaan materi tentang Pengolahan 

Bahan Pangan Hasil Peternakan dan Perikanan bahwa hasil belajar siswa sudah menggunakan 

pendekatan belajar Saintific menunjukkan hasil yang memuaskan. Hipotesis mengatakan melalui 

penggunaan Pendekatan Belajar Saintific meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa tentang 

Pengolahan Bahan Pangan Hasil Peternakan dan Perikanan pada mata pelajaran Prakarya di kelas 

IX.F SMP Negeri 1 Bitung semester 1. Dari data empirik diperoleh melalui penggunaan Pendekatan 

Belajar Saintific dapat meningkatkan aktivitas belajar Prakarya, dari rendah 41,94% pada kondisi 

awal menjadi tinggi 80,65%, pada kondisi akhir. Melalui penggunaan Pendekatan Belajar Saintific 

dapat meningkatkan aktivitas belajar Prakarya materi Pengolahan Bahan Pangan Hasil Peternakan 

dan Perikanan bagi siswa kelas IX.F SMP Negeri 1 Bitung pada semester ganjil. Hipotesis 

mengatakan melalui penggunaan Pendekatan Belajar Saintific dapat meningkatkan hasil belajar 

Prakarya materi Pengolahan Bahan Pangan Hasil Peternakan dan Perikanan bagi siswa kelas IX.F 

SMP Negeri 1 Bitung pada semester ganjil. Dari data empirik diperoleh melalui penggunaan 

Pendekatan Belajar Saintific dapat meningkatkan hasil belajar Prakarya, dari rendah 16,13% pada 

kondisi awal menjadi tinggi 93,55%, pada kondisi akhir.  
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INCREASING MOTIVATION AND ACHIEVEMENT OF STUDY OF IPS 
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ABSTRACT 

This study aims to improve social studies learning achievement by using the think pair share model assisted by 

the singing method. This study used classroom action research with 2 cycles. The subjects of this research were 

class VIII students of SMP Negeri 2 Bitung. The data collection techniques for this research were observation, 

testing and documentation. The results showed that the use of the think pair sharemodel assisted by the singing 

method in social studies learning in terms of geographical conditions and population can improve student 

achievement in class VIII at SMP Negeri 1 Bitung. This is shown in the first cycle as much as 46% high, 36% 

moderate and 18% low in the second cycle increased to 22.72% very high, 72.78% high and 4.5% moderate. 

The increase in the average value of student learning outcomes also increased from the first cycle of 77.95% to 

82.05% in the second cycle. On the affective aspect in the first cycle as much as 78.75% to 83.12% in the second 

cycle. 

Key Word: Singing Method; Think Pair Share; Learning achievement 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar IPS dengan menggunakan model think pair share 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas dengan 2 siklus. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Bitung. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, tes dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model think pair share metode menyanyi dalam pembelajaran 

IPS dalam materi kondisi geografis dan penduduk dapat meningkatkan prestasi belajar Siswa kelas VIII  di SMP 

Negeri 1 Bitung. Hal ini ditunjukkan pada siklus I sebanyak 46% tinggi, 36% sedang dan 18% rendah pada 

siklus II meningkat menjadi 22,72% sangat tinggi, 72,78% tinggi dan 4,5% sedang. Peningkatan nilai rata-rata 

hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan dari siklus I 77,95% menjadi 82,05% pada siklus ke II. Pada 

aspek afektif pada siklus I sebanyak 78,75% menjadi 83,12% pada siklus II. 

Kata Kunci: Metode Menyanyi; Think Pair Share; Prestasi Belajar 

 

 

Pendahuluan 

Berdasarkan Undang- undang RI Nomor 20 tahu 2003 tentang Sikdiknas, Pendidikan nasional adalah 

pendidikan yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945 yang berdasarkan pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap 

tuntutan perubahan zaman. Dalam pembaharuan pendidikan yang mulai digalakkan beberapa puluh 

tahun yang lalu menyebabkan timbulnya berbagai usaha pemikiran diberbagai bidang pendidikan, 

seperti pembaharuan kurikulum, metode mengajar, administrasi pendidikan, media pendidikan, dan 

sistem supervisi. Adapun pembaharuan ini telah menimbulkan perubahan ukuran baik buruk perihal 

kegiatan pendidik, kegiatan peserta didik, suasana kelas dan banyak lagi hal lainnya. 
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Penentu arah tujuan pendidikan sangat dibutuhkan adanya kurikulum yang sesuai, yang pada akhirnya 

sebagai penentu kualitas lembaga pendidikan. Kurikulum dipahami sebagai rencana dan proses 

pelaksanaan pendidikan yang terstruktur secara formal dan tertulis dalam lingkungan pendidikan, 

sehingga kurikulum lebih dikenal dengan rencana pendidikan dan pengajaran atau program 

pendidikan. Kurikulum sebagai suatu rancangan dalam pendidikan memiliki posisi yang strategis, 

karena seluruh kegiatan pendidikan bermuara kepada kurikulum. Begitu pentingnya kurikulum 

sebagaimana sentra kegiatan pendidikan. Maka didalam penyusunannya memerlukan landasan atau 

fondasi yang kuat, melalui pemikiran dan penelitian secara mendalam. Pada dasarnya kurikulum 

merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen. 

 

Komponen-komponen kurikulum suatu lembaga pendidikan dapat diidentifikasi dengan cara 

mengkaji buku kurikulum lembaga pendidikan itu, Dari buku kurikulum tersebut kita dapat 

mengetahui fungsi suatu komponen kurikulum terhadap kurikulum yang lain. Secara umum aplikasi 

kurikulum di kelas tidak terdapat perbedaan yaitu dititik beratkan pada pendidikan atau pendidik 

bidang studi dalam proses pembelajaran bagi anak didik.  

 

Strategi pembelajaran disini dimaksud adalah tindakan untuk mencapai tujuan yang dicita- citakan. 

Strategi pengajaran terdiri atas metode dan teknik atau prosedur yang menjamin peserta didik 

mencapai tujuan (Hamdani,2010:19). Peranan strategi pengajaran lebih penting apabila pendidik 

mengajar peserta didik yang berbeda dari segi kemampuan, pencapaian, kecenderungan, serta minat.  

 

Hal tersebut karena pendidik harus memikirkan strategi pengajaran yang mampu memenuhi keperluan 

peserta didik. Di sini, pendidik tidak saja harus menguasai berbagai kaidah mengajar, tetapi yang 

lebih penting adalah mengintergrasikan serta menyusun kaidah-kaidah itu untuk membentuk strategi 

pengajaran yang paling berkesan dalam belajar dan meningkatkan prestasi peserta didik. Dilihat dari 

peranan pendidik sebagai seorang tenaga pendidik, pembimbing,  pelatih, dan pemimpin yang dapat 

menciptakan suasana kelas yang menarik, aman, dan nyaman, keberadaanya di tengah-tengah peserta 

dapat mencairkan suasana kebekuan, kekakuan dan kejenuhan belajar yang terasa berat diterima oleh 

para peserta didik. Suasana kelas yang tidak kondusif akan berdampak negatif terhadap proses 

pembelajaran dan sulitnya tercapai tujuan pembelajaran, peserta didik akan merasa gelisah, resah, 

bosan, dan jenuh dan akhirnya menurunnya prestasi belajar peserta didik. 

 

Seperti halnya untuk pembelajaran IPS yang sangat komplek, karena dalam satu sisi tenaga pendidik 

IPS bukan asli dari jurusan IPS tetapi dari berbagai program studi ilmu-ilmu sosial seperti ekonomi, 

geografi, sejarah, sosiologi sehingga setiap pendidik mempunyai kemampuan berbeda-beda dalam 

menyampaikan materi pengajaran, yang kedua dalam menyampaikan materi pendidik masih sering 

menggunakan cara-cara tradisional yaitu dengan menggunakan metode ceramah saja tanpa inprovisasi 

dan tidak bervariasi. Sehingga peserta didik kurang termotifasi untuk belajar. Peserta didik 

mengangap pelajaran IPS adalah pelajaran yang monoton, hafalan, membosankan dan 

menjemukan.Selain dari pengamatan tersebut, juga hasil dari catatan dokumen terhadap hasil evaluasi 

belajar.  

 

Berdasarkan hasil pencatatan dokumen tersebut dapat disampaikan bahwa nilai rata-rata mata 

pelajaran IPS peserta didik kelas VIII  SMP Negeri 1 Bitung di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). KKM sebagai salah satu prinsip penilaian ketuntasan yang ditetapkan 75, namun rata-rata 

nilai mata pelajaran IPS peserta didik SMP Negeri 1 Bitung  hanya 60. Dari jumlah peserta didik 

sejumlah 22 atau 90% yang mencapai target KKM hanya 5 orang. 
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Untuk itu diperlukan suatu upaya menggunakan metode pembelajaran bervariasi agar prestasi belajar 

mata pelajaran IPS meningkat. Pendidik harus menguasai dan mampu menerapkan berbagai metode, 

model dan media yang tepat dan menciptakan proses pembelajaran yang kondusif sehingga dapat 

diperoleh prestasi belajar yang maksimal dan menghilangkan kejenuhan peserta didik dalam belajar 

serta belajar IPS adalah pelajaran yang menyenangkan dan dapat bermanfaat dalam kehidupan 

bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 32 tahun 2013 Pasal 77I ayat 1 yang 

menjelaskan bahwa bahan kajian Ilmu Pengetahuan Sosial, antara lain, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, 

kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan 

kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi social masyarakat. 

 

Tidak sedikit model pembelajaran dan media pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai alternatif 

untuk mengatasi masalah pembelajaran IPS di atas, salah satunya dengan menggunakan model 

pembelajaran Think pair share. Model ini merupakan salah satu dari beberapa model pembelajaran 

kontektual (Contextual Teaching and Learning atau CTL), Pembelajaran CTL adalah konsep belajar 

yang membantu pendidik mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata. Hal 

ini mendorong peserta didik membuat hubungan pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupan sehari- hari (Aqib,2013, 5). Dari teori di atas menunjukkan bahwa dengan 

mengunakan model Think pair share dapat meningkakan hasil belajar atau prestasi belajar peserta 

didik. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII 

SMPN 1 Bitung  Tahun pelajaran 2019-2020 yang berjumlah 22 siswa meliputi 10 siswa perempuan 

dan 12 siswa laki-laki. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah: 1) Observasi yaitu peneliti 

menggunakan lembar observasi untuk aktivitas penelitian dan aktivitas siswa. 2) Tes yaitu peneliti 

menggunakan tes tulis yang merupakan tes yang dilakukan dengan cara siswa menjawab sejumlah 

item pertanyaan dengan cara ditulis.3) Teknik dokumentasi yaitu berupa foto hasil kegiatan 

pembelajaran dengan model think pair share 

 

Analisis data dalam penelitian ini ditempuh melalui car merefleksikan hasil pengamatan dan hasil 

belajar selama proses pembelajaran yang berlangsung sesuai diklus dan tindakan yang dilakukan pada 

setiap siklus.dan untuk mengetahui ketuntaasan individu apabila siswa memperoleh daya serap 75%. 

Dan secara klasikal dianggap tuntas apabila 80% dari jumlah siswa yang mencapai daya serap 75.  

 

Hasil dan Pembahasan 

Siklus 1 

Sebelum kegiatan pembelajaran IPS dengan metode think pair sharedan menyanyi, siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 Bitung dilakukan pretes. Hasil observasi tentang motivasi belajar dan pretesnya 

sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini. 

 

Tabel Prestasi Belajar IPS Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Bitung  Pada Prasiklus 1 

 

Hasil Belajar Nilai 

Nilai Rata-rata 71,92 

Nilai Tertinggi 85 

Nilai Terendah 60 
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Tabel Motivasi Belajar IPS Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Bitung Pada Prasiklus 1 

 

Kriteria   Hasil  

Jumlah Siswa Persentase (%) 

Sangat Tinggi 81-100 0 0 

Tinggi 61-80 10 46 

Sedang 41-60 8 36 

Rendah 21-40 4 18 

Sangat Rendah 0-20 0 0 

 

 

Setelah siswa melaksanakan kegiatan prasiklus, siswa melaksanakan kegiatan belajar pembelajaran. 

Dalam pembelajarannya, guru menggunakan pembelajaran kooperatif tipe think pair share Pada siklus 

1 diperoleh hasil dari post tes mengalami perubahan. Hal ini bisa dilihat pada tabel. 

 

Tabel. Nilai Prestasi Belajar IPS Siswa Kelas VIII SMP Negeri1 Bitung  Pada Siklus 1 

  

 Hasil Belajar Nilai 

1 Nilai Rata-rata 77,95 

2 Nilai Tertinggi 85,00 

3 Nilai Terendah 70,00 

4 Jumlah Siswa yang mendapat nilai ≥ 75 17 

5 Jumlah Siswa yang mendapat nilai < 75 5 

6 Persentase Ketuntasan 77,27 

7 Persentase Ketidaktuntasan 22,73 

 

 

Dari data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa nilai prestasi belajar IPS rata- rata siswa 71,92, 

nilai tertinggi 85 dan terendah 60. Sedangkan data kuisioner motivasi awal siswa dapat dilihat di tabel 

di bawah ini. 

 

Tabel .Motivasi Belajar IPS Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Bitung  Kelompok Kelas Bawah Siklus 1 

 

Kriteria  Hasil 

 

   

Sangat Tinggi 81-100 0 0 

Tinggi 61-80 4 90,00 

Sedang 41-61 1 10,00 

Rendah 21-40 0 0 

Sangat Rendah 0-20 0 0 
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Tabel Motivasi Belajar IPS Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Bitung  Kelompok Kelas Atas Siklus 1 

 

Kriteria  Hasil 

 

   

Sangat Tinggi 81-100 5 29.41 

Tinggi 61-80 12 70.59 

Sedang 41-61 0 0 

Rendah 21-40 0 0 

Sangat Rendah 0-20 0 0 

 

Pada tahap Siklus II dilakukan perbaikan terhadap pelaksanakan Siklus I yaitu dilakukan pengamatan 

terhadap aktivitas yang dilakukan oleh siswa selama proses pembelajaran. Peneliti dibantu oleh teman 

sejawat untuk menjadi observer yang bertugas untuk mengobservasi kegiatan yang dilakukan oleh 

siswa selama mengikuti proses pembelajaran pada Siklus II. Hasil observasi ditulis di lembar 

observasi siswa dan observasi dilakukan pada setiap kelompok siswa. Pada siklus II ini dilakukan 2 

kali pengamatan observasi sama dengan Siklus I, kemudian hasil observasi dirata-rata atau sebanyak 

jumlah pengamatan.  

 

Berikut ini disampaikan data motivasi dan prestasi belajar IPS pada siklus 2. 

 

Tabel Motivasi Belajar IPS Siswa Kelas VIII SM\P Negeri 1 Bitung  Kelompok Kelas Bawah Siklus 

2 

 

No Nama Pengamatan 1 Pengamatan 2 Rerata Kategori 

1 Kelompok I 75 80 77.50 Tinggi 

2 Kelompok II 80 85 82.50 Tinggi 

3 Kelompok III 85 90 87.50 Tinggi 

4 Kelompok IV 85 85 85.00 Tinggi 

 Persentase Kelompok Kategori Tinggi 332 / 4 x 100% = 83.125 

 

Tabel Prestasi Belajar IPS Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Bitung  Kelompok Kelas Bawah Siklus 2 

 

No. Hasil Belajar Nilai 

1 Nilai Rata-rata 82,05 

2 Nilai Tertinggi 90,00 

3 Nilai Terendah 75,00 

4 Jumlah Siswa yang mendapat nilai ≥ 75 22 

5 Jumlah Siswa yang mendapat nilai ≤ 75 0 

6 Persentase Ketuntasan 100 

7 Persentase Ketidaktuntasan 0 

 

Pada Siklus II ini peneliti sudah melaksanakan upaya-upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran 

pada Siklus I. Hasil belajar kognitif dan afektif siswa pada Siklus II ini mengalami peningkatan 

melebihi target yang ditentukan yaitu mencapai persentase ketuntasan 100%.  
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Pada ranah afektif dari hasil observasi yang dilakukan oleh observer juga mengalami peningkatan 

khususnya kelompok kelas bawah. Pembagian kelompok oleh peneliti yang dilakukan dengan cara 

mengelompokkan secara tersendiri siswa yang belum mencapai KKM pengayaan materi.  

 

Nilai terendah siswa pada post-tes I mengalami peningkatan dalam post-test II yaitu dari 70 menjadi 

75. Jumlah siswa yang mencapai KKM juga mengalami peningkatan dari 17 orang siswa (77,27%) 

menjadi 22 orang siswa (100%). Sehingga membuat persentase siswa yang belum tuntas menurun 

drastis dari 22,73% menjadi 0%. 

 

Hasil belajar siswa dalam aspek afektif dapat dilihat dari hasil observasi yang dilakukan oleh 

observer. Observer bertugas untuk mengisi data di lembar observasi kelompok siswa. Anggota 

kelompok siswa dalam Siklus I dan Siklus II berbeda, pada Siklus II anggota kelompok telah dibagi 

oleh peneliti berdasarkan kemampuan akedemik siswa yang dilihat dari hasil post-test Siklus I.  

 

Dari data hasil observasi kelompok Siklus I akan dibandingkan dengan data hasil observasi kelompok 

pada Siklus II. Data yang dihasilkan akan dihitung dalam bentuk data kuantitatif. Berikut merupakan 

Tabel hasil perhitungan dan pengelompokkan kategori dalam ranah afektif. 

 

Tabel Persentase Motivasi Belajar IPS Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Bitung  Siklus I dan Siklus II 

 

No Kategori Siklus I Siklus II 

1 Sangat Tinggi 0% 22,72% 

2 Tinggi 78,75% 72,78% 

3 Sedang 21,25% 4,5% 

4 Rendah 0% 0% 

 

Berdasarkan data perhitungan observasi di atas, hasil belajar aspek afektif dari Siklus I ke Siklus II 

mengalami peningkatan pada kategori sangat tinggi, yaitu rata- ratanya dari 0% menjadi 22,72%. Ini 

membuktikan bahwa hasil belajar siswa kelas atas dalam ranah afektif pada Siklus II lebih baik 

dibandingkan dengan Siklus I karena menjadi siklus pengayaan materi bagi siswa yang mengalami 

kenaikan hasil post test yang dialami oleh 5 orang siswa.Sementara untuk kategori tinggi mengalami 

penurunan sebagai dampak dari 5 siswa tersebut.  

 

Namun demikian pada siklus II masih terdapat seorang siswa yang masih dalam kategori sedang 

dengan persentase 4,5%. Hasil belajar siswa dalam aspek afektif pada Siklus I dan Siklus II adalah 

95,5%, ini memperlihatkan bahwa sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran dikategorikan tinggi. 

 

Sardiman (2014) menyatakan bahwa motivasi adalah serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-

kondisi tertentu sehingga seseorang tersebut mau dan ingin melakukan sesuatu.Dapat disimpulkan 

bahwa motivasi adalah dorongan yang mengaktifkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap dan 

perilaku seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi belajar ini dilihat dari lembar 

kuisioner yang telah diisi oleh siswa.Lembar kuisioner diberikan dua kali yaitu kuisioner motivasi 

awal yang diberikan sebelum pembelajaran  

 

Siklus I dan kuisionere akhir yang diberikan diakhir pembelajaran Siklus II. Kuisioner motivasi awal 

siswa pada siswa mengalami peningkatan dan mencapai indikator yang diinginkan. Terjadi 
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peningkatan motivasi tinggi dari 56,66% pada Siklus I menjadi sangat tinggi 22,72% pada Siklus II 

diwakili 3 siswa. Peningkatan persentase motivasi ini menunjukkan bahwa siswa semakin termotivasi 

belajar dengan menggunakan pembelajaran Tipe Think pair shareBerbantu Metode Menyanyi. 

 

Selain dari data lembar kuisioner, hasil yang memperlihatkan bahwa siswa termotivasi dengan 

pembelajaran Tipe Think pair shareBerbantu Metode Menyanyi adalah pada saat berdiskusi 

kelompok. Pada saat melakukan pembelajaran Tipe Think pair shareBerbantu Metode Menyanyi, 

siswa terlihat sangat antusias dan bersemangat, baik itu dalam menempel kartu konsep, melengkapi 

LKS dan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Pada saat menjawab pertanyaan di LKS, siswa 

dengan segera dapat mengerjakannya karena masih mengingat materi yang dipelajari menggunak 

pembelajaran Tipe Think pair shareBerbantu Metode Menyanyi.Hal ini dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran Tipe Think pair shareBerbantu Metode Menyanyi dapat meningkatkan motivasi siswa 

dalam pembelajaran dan membantu siswa untuk dapat lebih mengingat pelajaran yang sudah 

dipelajari. 

 

Menurut Suprijono (2009) Think pair shareadalah salah satu metode pembelajaran yang 

menggunakan gambar dalam bentuk potongan – potongan untuk kemudian dipasangkan serta 

diurutkan menjadi gambar yang utuh.Pemasangan dan pengurutan gambar dapat dilakukan secara 

perorangan maupun dengan kelompok. Pemasangan dan pengurutan gambar dilakukan secara 

kelompok akan meningkatkan interaksi sosial siswa. Dalam kelompok, siswa akan saling membantu 

dan berdiskusi satu sama lain. Gambar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gambar yang 

berkaitan dengan materi pembelajaran.Pembelajaran Tipe Think pair shareini memiliki banyak 

kelebihan sehingga membuat siswa termotivasi dengan pembelajaran tersebut, diantaranya adalah 

suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan karena siswa Siswa lebih cepat menangkap 

materi yang diajarkan karena guru menunjukkan gambar- gambar sesuai dengan materi yang 

dipelajari. 

 

Berdasarkan data hasil belajar kognitif maka perkembangan kognitif siswa pada Siklus I dan Siklus II, 

hasil post-test siklus I dan post-test siklus II mengalami peningkatan. Dari semula rata-ratanya adalah 

77,27% meningkat 5,37% menjadi 82,64%. Sedangkan jumlah siswa yang mencapai KKM dari 

77,27% meningkat sebanyak 22,73% menjadi 100%. Pada Siklus II ini tidak ada satupun siswa yang 

tidak tuntas. Pada Siklus I, hasil post-test siswa mencapai rata-rata kelas yaitu 77,27%. Dari hasil 

yang diperoleh dalam Siklus I tersebut dapat dikatakan belum mencapai indikator yang ditetapkan 

oleh peneliti, dimana indikator yang ingin dicapai adalah 75 poin untuk rata-rata kelas. Namun untuk 

rata-rata persentase siswa yang mencapai nilai KKM adalah 77,27%, dari hasil tersebut dikatakan 

sudah mencapai indikator yang ditetapkan oleh peneliti namun ada 5 siswa yang masih dibawah 

KKM. Karena indikator yang ingin dicapai untuk ketuntasan siswa dalam mencapai nilai KKM adalah 

75%.Ini memperlihatkan bahwa persentase siswa yang tuntas pada Siklus I sudah mencapai target 

yang ditentukan terlepas dari 5 siswa yang masih dibawah KKM, sehingga peneliti memperbaiki 

pembelajaran pada Siklus II untuk meningkatkan hasil belajar kognitif siswa dibawah KKM dan 

pengayaan materi bagi siswa yang sudah mencapai nilai KKM. 

 

Penelitian Siklus II nilai rata-rata post-test siswa adalah 81,66 dan ketuntasan belajar siswa yang 

mencapai KKM adalah 100%. Penelitian pada Siklus II ini dapat dikatakan berhasil karena hasil post-

test pada Siklus II mengalami peningkatan dan telah mencapai target yang diinginkan. Hasil kognitif 

siswa pada Siklus II mengalami peningkatan, ini dapat dibuktikan pada nilai rata-rata kelas maupun 

dari persentase siswa yang mencapai KKM.Peningkatan hasil belajar kognitif siswa juga dipengaruhi 
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oleh suasana pembelajaran yang lebih kondusif dibandingkan dengan Siklus I, tidak hanya suasana 

pembelajaran yang mendukung. 

 

Faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar aspek kognitif ini seperti yang dikemukakan oleh 

Nasution dalam Djamarah (2006) yaitu sarana dan fasilitas yang mendukung dalam pembelajaran, 

kondisi panca indra, lingkungan alami, lingkungan sosial budaya, minat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran tersebut dan yang terakhir kecerdasan siswa yang dimiliki. Pada Siklus II, peneliti 

memperbaiki proses pembelajaran yang terjadi di Siklus I, yaitu dengan cara membagi kelompok 

secara rata berdasarkan hasil kognitif siswa Siklus I. Kemudian dalam Siklus II, kelompok belajar 

siswa menjadi rata antara siswa yang memiliki hasil belajar tinggi dengan siswa yang memiliki hasil 

belajar rendah, dengan demikian dalam kelompok belajar di Siklus II semua siswa dalam kelompok 

akan terlibat aktif dan siswa yang tidak tahu akan menjadi tahu. 

 

Selain itu, ada beberapa hal yang memperlihatkan bahwa siswa menyukai pembelajaran Tipe Think 

pair shareBerbantu Metode Menyanyi dengan menggunakan kartu gambar dan kartu konsep tersebut, 

yaitu pada saat diakhir pembelajaran peneliti meminta siswa untuk berefleksi. Pada tahap ini, peneliti 

bertanya kepada 3 siswa yang memiliki hasil belajar rendah, sedang, dan tinggi.Peneliti bertanya 

tentang bagaimana tanggapan siswa terhadap pembelajaran Tipe Think pair shareBerbantu Metode 

Menyanyi.Untuk siswa yang memiliki hasil belajar rendah dan dibawah rata-rata mengemukakan 

bahwa dengan menggunakan pembelajaran Tipe Think pair shareBerbantu Metode Menyanyi 

membuat mereka lebih aktif dan lebih mengingat tentang materi yang diajarkan.Dari pernyataan yang 

mereka kemukakan dan dari data yang ada membuktikan bahwa penggunaan pembelajaran Tipe 

Think pair share dalam pembelajaran berhasil meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, karena alat 

yang digunakan selama pembelajaran sangat menarik, sehingga membuat siswa juga tidak bosan 

dalam melakukan proses pembelajaran. 

 

Dapat dilihat bahwa hasil analisis perhitungan rata-rata aspek afektif dari Siklus I ke Siklus II 

mengalami peningkatan dari 78,75% menjadi 92,36%. Hal ini membuktikan bahwa hasil belajar 

afektif siswa dikategorikan baik.Hasil afektif siswa dari Siklus I sudah dikategorikan baik, hal ini 

ditunjukkan pada saat siswa bersama dengan kelompok sangat antusias dan bersemangat mengikuti 

pembelajaran menggunakan Think pair share. Pada saat pembelajaran, siswa terlihat sangat aktif dan 

serius, ini juga disebabkan oleh karena pembelajaran Think pair share yang menyenangkan dan 

membuat semua siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Adapun indikator aspek afektif yang 

harus diperhatikan dalam penilaian ini adalah semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran, 

perhatian siswa dalam melaksanakan pembelajaran (memperhatikan atau tidak memperhatikan), 

kedisiplinan siswa dalam mengumpulkan tugas, partisipasi siswa dan percaya diri siswa dalam 

mengemukakan pendapat.Dari aspek-aspek tersebut, siswa sudah melengkapi penelitian aspek yang 

sudah ditentukan sehingga hasil dari Siklus I dan hasil siklus II dapat dikatakan baik dan mengalami 

peningkatan selama proses pembelajaran berlangsung. 

 

Berdasarkan hasil peningkatan rata-rata observasi pada aspek afektif, menunjukkan bahwa 

pembelajaran Tipe Think pair share dapat meningkatkan aspek afektif siswa dalam pembelajaran. 

Karena proses pembelajaran tersebut seperti bermain sambil belajar sehingga tidak membuat siswa 

merasa bosan dengan pembelajaran. 

 

Ada beberapa masalah yang timbul pada proses pembelajaran Siklus I, diantaranya adalah kurang bisa 

mengkondisikan kelas, hal ini dikarenakan siswa yang terlalu aktif untuk bertanya sehingga membuat 

suasana kelas menjadi sangat ribut dan waktu melebihi yang ditargetkan. Oleh sebab itu, pada proses 
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pembelajaran Siklus II permasalahan tersebut diperbaiki yaitu dengan cara peneliti lebih tegas dalam 

mengkondisikan suasana kelas. Di Siklus II peneliti juga telah membagi kelompok siswa secara 

bervariasi dalam kemampuan berpikir yang dilihat dari hasil post-test Siklus I, maka dari itu proses 

pembelajaran pada siklus II dapat berjalan dengan baik. Sehingga siswa memiliki sikap afektif yang 

baik dan motivasi yang tinggi pad a saat pembelajaran diskusi kelompok berlangsung. 

 

Kesimpulan 

Prestasi belajar dan motivasi belajar IPS siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Bitung  dapat ditingkatkan 

dengan menggunakan model. Hal tersebut ditunjukkan pada siklus I sebanyak 46% tinggi, 36% 

sedang dan 18% rendah pada siklus II meningkat menjadi 22,72% sangat tinggi, 72,78% tinggi dan 

4,5% sedang. Peningkatan nilai rata-rata hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan dari siklus I 

77,95% menjadi 82,05% pada siklus ke II. Pada aspek afektif pada siklus I sebanyak 78,75% menjadi 

83,12% pada siklus II. 
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ABSTRACT 

This study aims to find out whether there is an increase in learning outcomes of volleyball underhand passing in 

Class VIII students of Eklesia Makawidey Christian Middle School through the application of audio-visual. The 

sample in this study was a portion of the population taken, namely Class VII.A students of Eklesia Makawidey 

Christian Middle School as many as 28 people. The data analysis method used is qualitative and quantitative 

analysis. Classroom action research on Grade VIII students of Eklesia Makawidey Christian Middle School was 

carried out in two cycles. Each cycle consists of four stages, namely planning, implementing, observing and 

reflecting. Based on the research that has been done, it can be concluded that based on the data above it shows 

that the acquisition of student learning outcomes in cycle I has not experienced a significant change because it 

has not yet reached the indicator of success or KKM contained in the RPP, in cycle II has experienced 

significant changes than previously. The results of the study can be concluded that learning Physical Education, 

Sports and Health through an audio-visual learning model in the material of lower passing in volleyball games 

can improve the learning outcomes of class VIII students at Eklesia Makawidey Christian Middle School during 

this pandemic. 

Key Word: Audio Visual, Volleyball Bottom Passing 

 

ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui apakah ada peningkatan hasil belajar passing bawah bola voli 

pada siswa Kelas VIII SMP Kristen Eklesia Makawidey  melalui penerapan audio visual. dijadikan sampel 

dalam penelitian ini adalah sebaian dari populasi yang diambil, yaitu Siswa Kelas VII.A SMP Kristen Eklesia 

Makawidey sebanyak 28 orang. Motede analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. 

Penelitian tindakan kelas pada Peserta Didik kelas VIII SMP Kristen Eklesia Makawidey  dilaksanakan dalam 

dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan data di atas menunjukkan 

bahwa perolehan hasil belajar peserta didik pada siklus I belum mengalami perubahan yang signifikan di 

karenakan belum mencapai indikator keberhasilan atau KKM yang terdapat pada RPP, pada siklus II sudah 

mengalami perubahan yang signifikan daripada sebelumnya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  melalui model pembelajaran audio visual pada 

materi passing bawah pada permainan bola voli dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas VIII SMP 

Kristen Eklesia Makawidey di masa pandemic ini.  

Kata Kunci : Audio Visual, Passing Bawah Bola Voli  

 

 

PENDAHULUAN  

Diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus rantai penyebaran 

Covid-19 mengharuskan guru, melaksanakan WFH (work from home) dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai pendidik. Kondisi kegiatan pengajaran yang tiba-tiba berubah drastis ini menjadi tantangan 

bagi guru khusunya guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (PJOK), agar sasaran dan tujuan 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dapat tercapai.  Meskipun melalui surat edaran 
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Mendikbud no 4 Tahun 2020 terkait panduan pembelajaran dirumah selama masa pandemic 

mengharuskan guru untuk tidak membebani peserta didik melalui tuntutan capaian kurikulum sebagai 

syarat kenaikan kelas.  

 

Mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan adalah mata pelajaran yang sangat penting 

untuk dipelajari siswa dimasa sekarang ini, karna dengan pengetahuan mengenai kesehatan dan 

praktek olahraga siswa dapat membentengi diri salahsatunya dengan meningkatkan daya tahan tubuh 

(imunitas) untuk mencegah corona virus. Dengan olahraga teratur menjadi salhsatu cara untuk 

menjaga kesehatan.  

 

Namun pola pembelajaran dirumah pastinya memiliki tantangan tersendiri terutama untuk guru mata 

pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (PJOK), pembelajaran yang dilaksanakan dari 

rumah tentunya harus mampu untuk meningkatkan tarap kebugaran siswa, keterampilan motorik dan 

nilai-nilai yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan sosial, sehingga materi pelajaran harus disusun 

ulang secara seksama agar pengalaman belajar pendidikan jasmani didapatkan oleh siswa/siswi, 

namun diseusikan dengan kemampuan melaksanakan pembelajran siswa di rumah.    

 

Jika guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan tidak dapat beradaptasi dengan cepat dalam 

menindaklanjuti rintangan tersebut, prestasi akademik siswa sudah pasti akan terpengaruh bahkan 

kekhawatiran para ahli pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan akan ancaman ‘kekurangan gerak’ 

yang dapat menimbulkan masalah kebugaran dan berbagai macam penyakit pun akan mendera anak-

anak kita karan sistim imun yang lemah. Tanggung jawab dan peran guru pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan benar-benar diuji di masa pandemi ini, apakah guru pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan sebagai tenaga profesional dapat menjawab tantangan ini.  

 

Dalam menjawab tantangan ini, perlu kiranya kita kembali memahami bahwa cakupan pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan itu sangat luas, memungkinkan pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan dapat dilakukan di mana saja, artinya tidak terbatas baik tempat maupun sarana prasarana 

yang memadai. Siapa saja bisa ikut terlibat berperan serta memberikan pendidikan jasmani. Orang tua 

di rumah misalnya, dapat memberikan petunjuk cara bermain bulutangkis dengan baik dan benar. Hal 

ini harus betul-betul menjadi tugas bagi seluruh pemerhati pendidikan jasmani dan terutama bagi guru 

pendidikan jasmani untuk bekerjasama mensosialisasikan dan mengupayakan jalan keluar dari 

tantangan dimasa pandemi yang kita hadapi  demi keberhasilan program pendidikan jasmani. Namun 

beruntung bagi kami guru SMP Kristen Eklesia Makawidey karena kendala-kendala pembelajaran 

jarak jauh tidak terlalu menjadi penghambat bagi guru pendidikan jasmani serta peserta didik untuk 

melaksanakan kegiatan belajar-mengajar secara kreatif. Nyatanya, ide-ide pembelajaran kreatif 

bermunculan selama masa pandemi Covid-19. Jarak yang dianggap sebagai kendala justru menjadi 

pemantik kreativitas dalam kegiatan belajarmengajar.  

 

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada siswa kelas VII SMP Kristen Eklesia Makawidey, bahwa 

masih ada beberapa siswa yang nilai pendidikan jasmani khususnya pada pengambilan nilai praktek 

Passing Bawah pada permainan Bola Voli berada di bawah rata-rata yaitu 75. Hanya sebagian siswa 

kelas VII SMP Kristen Tumou Tou Girian yang berhasil lulus dalam praktek Passing Bawah pada 

permainan Bola Voli. Hal ini berarti guru harus meningkatkan atau mengembangkan materi serta 

penggunaan metode-metode dalam pelajaran Passing Bawah pada permainan Bola Voli.  
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Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah maka dirumuskan 

masalah adalah Apakah ada peningkatan hasil belajar passing bawah bola voli pada siswa Kelas 

VIIIA SMP Kristen Eklesia Makawidey melalui penerapan audio visual?  

 

METODE PENELITIAN  

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif digunakan 

untuk menentukan peningkatan proses belajar khususnya tindakan yang dilakukan oleh guru. 

Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk menentukan peningkatan hasil belajar siswa sebagai 

pengaruh dari tindakan yang dilakukan oleh guru. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif.  

 

HASIL PENELITIAN  

Pada tahap perencanaan pembelajaran dilakukan dengan metode konvensional. Ternyata hasil belajar 

peserta didik tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga  peneliti memikirkan metode apa 

yang cocok untuk diterapkan.  

 

Setelah dilakukan pembelajaran audio visual pada siklus I, mulai menunjukkan kemajuan atau 

peningkatan hasil belajar pada materi passing bawah pada permainan bola voli meskipun belum sesuai 

harapan. Hal ini disebabkan baik pendidik dan peserta didik belum terbiasa dengan metode audio 

visual. Sebagian besar peserta didik masih kaku atau kurang terbiasa dalam melakukan pembelajaran.  

Pada pelaksanaan siklus II, peserta didik dan pendidik sudah mulai terbiasa dengan metode audio 

visual, sebagian besar peserta didik mulai aktif dalam keterlibatan proses belajar mengajar melalui 

audio visual. Setelah tiga tahap mulai dari perencanaan, siklus I, dan siklus II selesai dilaksanakan, 

maka diperoleh data sebagai berikut:  

  

Perolehan Nilai Peserta Didik Pada tahap prasiklus, nilai terendah peserta didik dalam aspek 

psikomotor, afektif dan kognitif 80. Diperoleh nilai rata-rata prasiklus untuk psikomotorik siswa 73,9, 

nilai kognitif siswa 74,1 dan nilai afektif yaitu 70,3. Setelah siklus I nilai rata-rata psikomotor siswa 

meningkat menjadi 78, nilai kognitif juga meningkat menjadi 77,7 dan nilai afektifnya juga meningkat 

menjadi 79. Setelah siklus II juga terjadi peningkatan yang signifikan dimana nilai rata-rata untuk 

psikomotorik yaitu 82, peningkatan juga terjadi untuk nilai kognitif siswa menjadi 82 dan juga terjadi 

peningkatan afektif siswa menjadi 83,9. Perbandingan perolehan nilai tahap dapat dilihat pada tabel 

berikut :  

  

No  Pertemuan  Aspek – aspek yang dinilai  Nilai = P+K+A  

   Psikomotorik  Afektif  Kognitif   

1  Prasiklus  73,9  74,1  70,3  72,7  

2  Siklus I  78  77,7  79  78,2  

3  Siklus II  82  82  83.9  82  

  

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa perolehan hasil belajar peserta didik pada siklus I 

belum mengalami perubahan yang signifikan di karenakan belum mencapai indikator keberhasilan 

atau KKM yang terdapat pada RPP, pada siklus II sudah mengalami perubahan yang signifikan 

daripada sebelumnya.  Selanjutnya berdasarkan data yang dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa, 

diperoleh presentase jumlah siswa yang tuntas pada materi passing bawah pada permainan bola voli 

dengan metode audio visual yaitu pada tahap prasiklus dengan presentase 28,57% dengan jumlah 

siswa 28 orang yang tidak tuntas 20 orang dan yang tutas hanya 8 orang sebanyak . Setelah siklus I 

presentase siswa yang tuntas meningkat signifikan menjadi 82,14% dengan jumlah siswa 28 orang 
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yang tidak tuntas hanya 5 orang dan yang tuntas 23 siswa. Setelah siklus II juga terjadi peningkatan 

yang signifikan dimana presentase nilai tuntas siswa menjadi 100% di tahap siklus II ini semua siswa 

tuntas dalam penilaian yakni nilai siswa sudah berada diatas nilai KKM yaitu 75.   

  

PENUTUP  

Kesimpulan  

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  

melalui model pembelajaran audio visual pada materi passing bawah pada permainan bola voli dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas VIII A SMP Kristen Eklesia Makawidey di masa 

pandemic ini.  

 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian pada pembelajaran penjas menggunakan model pembelajaran audio 

visual guna meningkatkan hasil belajar peserta didik, maka peneliti memberikan saran untuk pihak-

pihak yang terkait antara lain sebagai berikut: 1. Bagi Pendidik. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan bagi pendidik untuk menerapkan model pembelajaran audio visual sebagai 

salah satu alternatif model pembelajaran di masa pandemic Covid-19, karena model pembelajaran ini 

efektif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Bagi Peserta Didik, peserta didik diharapkan 

mampu berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dengan terlibat aktif dalam pembelajaran tentu 

akan meningkatkan hasil belajaranya, selain pada penilaian koginitif tetapi juga pada penilaian afektif. 

Bagi Sekolah, model pembelajaran audio visual di sekolah diharapkan mampu diterapkan pada mata 

pelajaran lain selain mata pelajaran penjas.  
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ABSTRACT 

The purpose of this study is clear with the problems that have been raised by the author with the short term goal 

of increasing learning ability, learning readiness, interaction between students, student and teacher interaction, 

responsibility and understanding of assignments. Based on the results of research on the activities and learning 

outcomes of Mathematics Class IX.B UPTD SMP Negeri 2 Way Seputih in 2019. Researchers used the Make a 

match learning technique, with Make a match the students were divided into several groups. This was used to 

facilitate assessment, this was proven at the beginning of the research cycle I and II. In the first cycle, the 

assessment was 20.7% after the sixth meeting in the second cycle. Maximum results have been achieved, 80% of 

students have completed, of students totaling 27 people. While in cycle II, the assessment of group work results 

was 81.48% and 18.51%. This research is very important to be used as a benchmark whether the method, lesson 

plans, supervision schedules and student worksheets are used as guidelines for teaching and learning activities, 

learning tools prepared by the teacher can be used as a teacher's reference in order to achieve the expected 

educational goals maximally. The Mathematics subject aims to enable students to have the ability to think 

critically, rationally and creatively. 

Key Word: Activities, Learning Outcomes, Make a Match Type Cooperative Learning Model 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini jelas dengan permasalahan yang telah di kemukakan penulis dengan tujuan jangka pendek 

meningkatkan kemampuan belajar, kesiapan belajar, interaksi antar siswa, interaksi siswa dan guru, tanggung 

jawab dan pemahaman tugas. Berdasarkan hasil penelitian tentang aktivitas dan hasil belajar  Matematika  siswa 

Kelas IX.B UPTD SMP Negeri 2 Way Seputih Tahun 2019. Peneliti menggunakan tehnik pembelajaran Make a 

match, dengan Make a match siswa dibagi Menjadi beberapa kelompok hal ini digunakan untuk memudahkan 

penilaian, hal Ini terbukti pada awal penelitian  siklus I dan II. Pada siklus I penilaian 20,7% setelah pertemuan 

keenam kali pada siklus kedua Sudah mencapai hasil yang maksimum 80% dari siswa tuntas , dari  siswa yang 

Berjumlah  27 orang. Sedangkan pada siklus ke II, penilaian hasil kerja kelompok 81,48% dan 18,51%. 

Penelitian ini sangat penting untuk di jadikan tolak ukur  apakah Metode, RPP, jadwal supervisi dan lembar 

kerja siswa untuk digunakan sebagai pedoman Kegiatan belajar mengajar, perangkat belajar yang disiapkan oleh 

guru dapat digunakan sebagai acuan guru agar tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan Secara maksimal. 

Mata pelajaran Matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan berfikir secara kritis, rasional, 

dan kreatif. 

Kata Kunci: Aktivitas, Hasil Belajar, Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Tujuan Mata Pelajaran Matematika menurut (Permendiknnas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar 

isi)  adalah (1) berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif, (2) berpartisipasi secara aktif, tanggung 

jawab, serta bertindak  secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta anti 
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korupsi, (3) berkembangan  secara positif   dan demokratis  untuk membentuk diri berdasarkan 

karakter-karakter masyarakat Indonesia  agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain, (4) 

berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam pencampuran dunia secara langsung atau tidak 

langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

 

Matematika adalah mata pelajaran yang secara umum bertujuan untuk mengembangkan potensi 

individu warga negara Indonesia, sehingga memiliki wawasan, sikap, dan keterampilan 

kewarganegaraan yang memadai dan memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan 

bertanggung jawab dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Sudjatmiko, 

2008: 12). 

 

Berdasarkan uraian di atas peneliti berpendapat bahwa dalam mata pelajaran Matematika, seorang 

siswa bukan saja menerima pelajaran berupa pengetahuan, tetapi pada diri siswa juga harus 

berkembang sikap, keterampilan dan nilai-nilai. Sesuai dengan Depdiknas (Sudrajat, 2005: 33) yang 

menyatakan bahwa tujuan Matematika untuk setiap jenjang pendidikan yaitu mengembangkan 

kecerdasan warga negara yang diwujudkan melalui pemahaman, keterampilan sosial dan intelektual, 

serta berprestasi dalam memecahkan masalah di lingkungannya. 

 

Pembelajaran Matematika Kelas IX.B di UPTD SMP  Negeri 2  Way Seputih Kecamatan Way 

Seputih telah sesuai dengan kurikulum atau standar isi. Guru telah menyusun program tahunan, 

program semester, analisis Rencana Program Pembelajaran (RPP). Pembelajaran Matematika di 

UPTD SMP Negeri 2 Way Seputih tidak terlepas dari kesiapan belajar siswa interaksi antar siswa, 

interaksi antara siswa dengan guru, tanggung jawab dan pemahaman tugas. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman selama ini, siswa kurang aktif dalam kegiatan belajar-

mengajar. Anak cenderung tidak begitu tertarik dengan pelajaran Matematika, karena selama ini 

pelajaran Matematika dianggap sebagai pelajaran yang sulit dan bersifat monoton. Dikatakan proses 

pembelajaran bersifat monoton karena, siswa di buat pasif, mereka duduk dan mendengarkan ceramah 

guru, lalu mencatat materi pelajaran dan mengerjakan latihan atau tugas yang diperintah guru. 

Sebaliknya guru mendominasi proses pembelajaran dengan metode ceramah tanpa divariasikan 

dengan berbagai metode dan pendekatan yang lebih tepat dengan sifat dan karakteristik siswa maupun 

mata pelajaran yang diajarkan sehingga menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa di Kelas IX.B 

UPTD SMP Negeri 2 Way Seputih Lampung Tengah pada pelajaran Matematika 

 

Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa di dalam proses pembelajaran, sehingga ketuntasan belajar dapat tercapai. Untuk 

mengatasi masalah tersebut maka peneliti akan mencoba menerapkan salah satu model pembelajaran 

yaitu Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a match, karena melalui model pembelajaran ini siswa 

diharapkan akan meningkatkan aktivitas dan hasil belajarnya. Model pembelajaran make a match 

adalah salah satu cara untuk mengimplementasikan pembelajaran kooperatif. Model kooperatif tipe 

make a match atau “membuat pasangan” ini dikembangkan oleh Lorna Curran pada tahun 1994. 

Dalam model pembelajaran make a match, siswa diperintahkan untuk mencari pasangan kartu yang 

merupakan jawaban atau soal sebelum batas waktu yang ditentukan, siswa yang berhasil 

mencocokkan kartunya diberi poin. 

 

Model pembelajaran make a match merupakan model pembelajaran yang mengajak murid mencari 

jawaban terhadap suatu pertanyaan konsep melalui suatu permainan kartu pasangan. Pendapat ini 

tentunya masih senada pendapat Rusman namun langsung mengerucut pada teknis pelaksanannya. 

http://www.sekolahdasar.net/2009/10/konsep-dasar-pembelajaran-terpadu-di.html
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Berdasarkan hasil belajar siswa belum mencapai apa yang di harapkan dengan alasan itulah penulis 

mengambil judul “Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika Melalui model 

pembelajaran Koperatif Tipe Make a match Siswa Kelas IX.B UPTD SMP Negeri 2 Way Seputih 

Tahun 2019”. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas perlu merubah beberapa tujuan pembelajaran yaitu :Rendahnya 

prestasi belajar Matematika Siswa Kelas IX.B UPTD SMP Negeri 2 Way Seputih. Rendahnya 

aktivitas belajar Matematika Siswa Kelas IX.B UPTD SMP Negeri 2 Way Seputih. Guru belum 

menerapkan model pembelajaran Make a match. 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah: “Apakah model Make a match dapat meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar Matematika Siswa Kelas IX.B UPTD SMP Negeri 2 Way Seputih Tahun 2019? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini jelas dengan permasalahan yang telah di kemukakan penulis dengan tujuan 

jangka pendek meningkatkan kemampuan belajar, kesiapan belajar, interaksi antar siswa, interaksi 

siswa dan guru, tanggung jawab dan pemahaman tugas. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya 

dialami oleh siswa sendiri. Siswa adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. 

Gagne dalam Suwarjo (2008:33) mendefinisikan belajar merupakan suatu proses yang etrorganisasi 

sehingga terjadi perubahan perilaku pembelajar akibat pengalaman. Belajar merupakan proses mental 

yang terjadi pada diri siswa. Pembelajaran merupakan proses interaksi yang terjadi antara guru-siswa, 

siswa-siswa, dan siswa-guru. 

 

Piaget dalam Dimyati (2002: 13), berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk oleh individu, sebab 

individu melakukan interaksi terus-menerus dengan lingkungan. Pengetahuan dibangun dalam 

pikiran, setiap individu membangun sendiri pengetahuannya. 

 

Belajar (learning) merupakan kegiatan paling cocok dalam mencapai perkembangan individu dan 

mempermudah pencapaian tujuan individu dan mempermudah tujuan interaksional suatu lembaga 

pendidikan itu sangat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa termasuk di lingkungan 

formal terkecil seperti ruang kelas di sekolah (Rakhmat, 2006 : 48).  

 

Belajar menurut Dimyati dan Mudjiono (2002: 7) merupakan tindakan dan perilaku siswa yang 

kompleks.  Selanjutnya Sardiman (2003: 24) menyatakan: “Belajar sebagai suatu proses interaksi 

antara diri manusia dengan lingkungannya yang mungkin berwujud pribadi, fakta, konsep ataupun 

teori”. Aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi (guru dan 

siswa) dalam rangka mencapai tujuan belajar. 

 

Hasil belajar diperoleh siswa setelah siswa mengalami proses pembelajaran. Dimyati (2002:20) 

mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan suatu puncak proses belajar. Hasil belajar tersebut 

terjadi berkat evaluasi guru. Hasil belajar dapat berupa dampak pengajaran dan dampak pengiring. 

Kedua dampak tersebut dapat bermanfaat bagi guru dan siswa.  
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Suwarjo (2008:33) hasil belajar bukan suatu penguasaan latihan, melainkan perubahan tingkah laku. 

Hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar, orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, 

dan nilai. Kapabilitas muncul dari stimulus yang berasal dari lingkungan dan proses kognitif yang 

dilakukan oleh guru. 

 

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri (Permen) 22 tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan 

Menteri (permen) 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan maka  kurikulum 2013  yang sudah 

beberapa  tahun di ujicobakan secara resmi diterapkan di sekolah-sekolah dengan berbagai revisi 

untuk penyempurnaan. Kedua dokumen itu hanya mengatur secara garis besar, sedangkan detail 

kurikulum akan dikembangkan sekolah, sehingga dikenal dengan nama Kurikulum 2013. Kurikulum 

ini mempunyai pendekatan yang sama dengan kurikulum KTSP, yaitu berbasis kompetensi. 

Penerapan Kurikulum Standar Isi dan Standar Kompetensi  akan membawa konsekuensi yang berat 

dalam implementasinya di lapangan. Berkaitan dengan pembelajaran Matematika, perubahan yang 

mendasar harus dilakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 

 

Model pembelajaran make a match adalah salah satu cara untuk mengimplementasikan pembelajaran 

kooperatif. Model kooperatif tipe make a match atau “membuat pasangan” ini dikembangkan oleh 

Lorna Curran pada tahun 1994. Dalam model pembelajaran make a match, siswa diperintahkan untuk 

mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau soal sebelum batas waktu yang ditentukan, 

siswa yang berhasil mencocokkan kartunya diberi poin. 

 

Subyek Penelitian adalah siswa Kelas IX.B UPTD SMP Negeri 2 Way Seputih tahun 2019. Jumlah 

siswa laki-laki, 15 orang, perempuan 12 orang jumlah seluruhnya 27 orang. Penulis memilih kelas 

tersebut dengan alasan, banyak siswa beranggapan pelajaran Matematika tidaklah penting, dengan 

alasan itulah maka penulis memilih judul penelitian, seperti judul di atas. 

 

Indikator Keberhasilan Penelitian 

Pada bagian ini penulis menggunakankan 2 Variabel yaitu Variabel X (bebas) Variabel Y (terikat). 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan variabel bebas yang diuji kebenarannya yaitu dengan meningkatkan aktivitas belajar 

siswa. Penerapan model Kooperatif tipe Make a match dalam pembelajaran matematika ini dikatakan 

berhasil apabila: Persentase aktivitas siswa meningkat setiap siklusnya, dan mencapai ≥ 75% yang 

aktif. Adanya peningkatan rata-rata nilai setiap siklusnya. Tingkat keberhasilan belajar siswa secara 

klasikal mencapai ≥75%, dengan kriteria ketuntasan minimum yang telah ditentukan sekolah yaitu 

KKM ≥ 70. (diadaptasi dari depdiknas 2008: 5) 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pelaksanaan tiap siklus dengan kondisi awal sekolah dan berdasarkan hasil penelitian Menggunakan 

model pembelajaran Make a match pada siklus I dan siklus II ada perbedaan yang menyolok, pada 

penelitian siklus I pertemuan pertama proses pengamatan belaJar yang menjawab a (penilaian 

amatbaik ) hanya 20,7 % setelah kegiatan berlanjut. Prosentase penilaian meningkat sampai mencapai 

77,77% (penilaian amatbaik). Hasil penelitian diatas siswa yang tuntas mencapai 80 % dari jumlah 

siswa 27 orang. Dari hasil menganalisa data, menyusun RPP, mempersiapkan jadwal supervisi 

mempersiapkan lembar kerja siswa untuk digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar, 

peneliti mengalami banyak kendala yaitu kehadiran siswa, keterlambatan siswa karna pelajaran 

Matematika dimulai jam pertama  pada hari Selasa namun  dapat diatasi. 
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Perkembangan penelitian selalu mengalami peningkatan,hal ini dapat dilihat pada tabel-tabel 

penilaian berarti : Setelah diadakan penelitian aktivitas siswa yang tadinya malas belajar sekarang 

Menjadi rajin belajar,dengan menggunakan  model pembelajaran Make a match yang Aktif, kreatif, 

dan menyenangkan. Dengan adanya model pembelajaran koperatif tipe Make a match dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa terutama pada pelajaran Matematika siswa Kelas IX.B 

semester ganjil UPTD SMP Negeri 2 Way Seputih Tahun 2019 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang aktivitas dan hasil belajar  Matematika  siswa Kelas IX.B UPTD 

SMP Negeri 2 Way Seputih Tahun 2019. Peneliti menggunakan tehnik pembelajaran Make a match, 

dengan Make a match siswa dibagi Menjadi beberapa kelompok hal ini digunakan untuk 

memudahkan penilaian, hal Ini terbukti pada awal penelitian  siklus I dan II. Pada siklus I penilaian 

20,7% setelah pertemuan keenam kali pada siklus kedua Sudah mencapai hasil yang maksimum 80% 

dari siswa tuntas , dari  siswa yang Berjumlah  27 orang. Sedangkan pada siklus ke II, penilaian hasil 

kerja kelompok 81,48% dan 18,51%. Penelitian ini sangat penting untuk di jadikan tolak ukur  apakah 

Metode, RPP, jadwal supervisi dan lembar kerja siswa untuk digunakan sebagai pedoman Kegiatan 

belajar mengajar, perangkat belajar yang disiapkan oleh guru dapat digunakan sebagai acuan guru 

agar tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan Secara maksimal. Mata pelajaran Matematika 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif. 

 

Saran 

Penelitian tindakan kelas dilakukan disekolah tempat kita bertugas penulis menyarankan kepada guru-

guru UPTD SMP Negeri 2 Way Seputih untuk selalu meningkatkan kinerja, tugas yang kita lakukan 

mulia demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan mudah berputus asa, belajar dan terus belajar 

sesuai dengan perkembangan zaman, dengan cara: Membuat RPP, membuat program semester, 

analisis waktu, analisis penilaian. Semua yang kita lakukan di kelas, dilingkungan sekolah hendaknya 

dibuktikan dengan bukti fisik, hal ini untuk memudahkan pada penelitian berikutnya. Kegiatan ini 

dapat kita lakukan setiap sa’at apalagi guru yang bersertifikat, untuk selalu meningkatkan kinerja. 

Kepada pengawas pendidikan agar selalu membimbing kepala sekolah, membibing guru-guru  supaya 

lebih baik. 
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IMPLEMENTATION OF THE THINK PAIR SHARE LEARNING MODEL 
TO IMPROVE SCIENCE LEARNING OUTCOMES 

 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN THINK PAIR SHARE 

UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA 
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SMP Negeri 1trimurjo Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to improve student learning discipline, increase student learning motivation, 

increase student learning activity, increase student self-confidence, increase student understanding of material. 

improve student learning outcomes. The research location was at SMP Negeri 1 Trimurjo. The research 

subjects were class VIII students. Research time 3 months. The research consisted of 3 cycles, each cycle 

consisting of 2 meetings. Each meeting consists of 4 meetings, namely 1) planning, 2) action, 3) observation and 

assessment, and 4) reflection. Based on the results of the recapitulation of observational data on the learning 

process and group work results, student learning outcomes can be concluded as follows. learning from the first 

meeting to the 6th meeting there was an increase in student activity in learning. This happened after there was 

improvement in the learning carried out by the teacher at each meeting. At the first meeting the score A = Very 

Good 14.9%, score B = Good 19.4%, and score C = Enough 65.7%, while up to the 6th meeting there had been 

an increase to score A = Very Good 45, 7%, B = Good 45.7%, and C = Enough 8.6%. In observing the results 

of group work, at the first meeting the score A = Very Good 0%, B = Good 21.4%, and C = Enough 78 .6%. 

After learning improvements were held at each meeting there was an increase, namely at the 6th meeting the 

score A = Very Good 71.4%, B = good 28.6% and C = Enough 0%. at the first meeting students who were 

declared complete 37.1%, did not complete 62.9%, at the 6th meeting students who were declared complete 

91.4% and those who did not complete 8.6% 

Key Word: Think Pair Share, Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian in adalah Meningkatkan kedisiplinan belajar siswa,meningkatkan motivasi belajar siswa, 

meningkatkan keatifan belajar siswa, meningkatkan rasa percaya diri siswa, meningkatkan pemahaman materi 

siswa. meningkatkan hasil belajar siswa. Tempat penelitian di SMP Negeri 1Trimurjo.Subyek penelitian siswa 

kelas VIII. Waktu penelitian 3 bulan. Penelitian terdiri dari 3 siklus setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Setiap 

pertemuan terdiri dari 4 pertemuan yaitu 1) perencanaan, 2) tindakan,3) observasi dan penilaan, dan 

4)refleksi.Berdasarkan hasil rekapitulasi data pangamatan proses belajar dan hasil kerja kelompok, maka hasil 

belajar siswa dapat disimpulkan sebagai berikut.Pada pengamatan proses belajar dari pertemuan pertama sampai 

dengan pertemuan ke-6 terdapat peningkatan aktivitas siswa dalam belajar. Hal ini terjadi setelah ada perbaikan 

pembelajaran yang dilakukan guru pada setiap pertemuan. Pada pertemuan pertama skor A= Amat Baik 14,9%, 

skor B = Baik 19,4%, dan skor C = Cukup 65,7%, sedangkan sampai pada pertemuan ke-6 telah terjadi 

peningkatan menjadi skor A= Amat Baik 45,7%, B= Baik 45,7%, dan C= Cukup 8,6%.Pada pengamatan hasil 

kerja kelompok, pada pertemuan pertama skor A= Amat Baik 0%, B= Baik 21,4%, dan C= Cukup 78,6%. 

Setelah diadakan perbaikan pembelajaran pada setiap pertemuan telah terjadi peningkatan yaitu pada pertemuan 

ke-6  skor A= Amat Baik 71,4%, B= baik 28,6 % dan C= Cukup 0%.Penilaian hasil belajar terjadi peningkatan 

penguasaan materi oleh siswa yaitu pada pertemuan pertama siswa yang dinyatakan tuntas 37,1% ,tidak tuntas 

62,9 %, pada pertemuan ke-6 siswa yang dinyatakan tuntas 91,4% dan yang tidak tuntas 8,6% 

Kata Kunci: Think Pair Share, Hasil Belajar 
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Latar Belakang Masalah 

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan tidak mungkin lagi bagi para guru mengajarkan 

semua fakta dan konsep kepada siswa. Wawasan siswa harus dikembangkan agar dapat menemukan 

sendiri fakta dan konsep yang sedang dipelajari, bahkan guru harus berusaha untuk mencari media 

yang sesuai sehingga pembelajaran yang dilaksanakan akan efektif.J ika guru tetap mengajarkan 

semua fakta dan konsep artinya guru akan bertindak sebagai satu-satunya sumber informasi yang 

terpenting karena terdesak waktu untuk mengejar pencapaian kurikulum, maka guru akan memilih 

jalan yang termudah yakni menginformasikan fakta dan konsep melalui metode caramah. Akibatnya 

para siswa cenderung pasif, tidak bersemangat, bosan karena tidak ada aktifitas yang dilakukan, 

bahkan siswa apatis terhadap mata pelajaran terutama IPA. 

 

Sekolah sebagai tempat proses belajar mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menonjol 

dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu pendidikan di sekolah memegang peranan penting dalam 

rangka mewujudkan tercapainya pendidikan nasional secara optimal dalam rangka mewujudkan 

tercapainya pendidikan nasional secara optimal seperti yang diharapkan. Proses belajar mengajar 

merupakan inti dari proses pendidikan. Dalam proses belajar mengajar tersebut guru menjadi pemeran 

utama dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif, yakni interaksi antara guru dengan siswa, 

siswa dengan siswa dan dengan sumber pembelajaran dalam menunjang tercapainya tujuan belajar. 

IPA sebagai salah satu bidang studi yang memiliki tujuan membekali siswa untuk mengembangkan 

penalarannya di samping aspek nilai dan moral banyak memuat materi sosial dan bersifat hafalan 

sehingga pengetahuan dan informasi yang diterima siswa sebatas produk hafalan. Sifat materi 

pelajaran IPA tersebut membawa konsekuensi terhadap proses belajar mengajar yang didominasi oleh 

pendekatan ekspositoris, terutama guru menggunakan metode  ceramah maupun tanya  jawab terjadi 

dialog imperatif. Padahal dalam proses belajar mengajar keterlibatan siswa secara totalitas, artinya 

melibatkan pikiran, penglihatan, pendengaran dan psikomotor (keterampilan, salah satunya sambil 

menulis). Jadi dalam proses belajar mengajar, seorang guru harus mengajak siswa untuk 

mendengarkan, menyajikan media yng dapat dilihat, memberi kesempatan untukmenulis dan 

mengajukan pertanyaan atau tangapan, sehingga terjadi dialog kreatif yang menunjukkan proses 

belajar mengajar yang interaktif. 

 

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta 

didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada 

setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai 

dengan beban belajar yang tercantum dalam kurikulum. Kompetensi yang dimaksud terdiri atas 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan kompetensi lulusan 

(Permendiknas No. 22 : 2006) 

 

Perolehan hasil belajar IPA SMP Negeri 1 Trimurjo di Kelas VIII.F masih jauh dari hasil belajar yang 

diharapkan. Dari hasil pengamatan langsung yang dilakukan terhadap perilaku siswa dalam mengikuti 

proses belajar mengajar di kelas, masih terlihat siswa yang tidak memperlihatkan penjelasan guru, 

malas-malasan dalam kegiatan belajar, kurangnya respon siswa terhadap pertanyaan yang diberikan 

olah guru. Hal ini disebabkan karena siswa merasakan kegiatan pembelajaran yang kurang menarik 

karena kelas masih didominasi oleh guru sehingga siswa menjadi pasif. Dengan demikian, penulis 

mencoba melakukan penelitian terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa pada siswa Kelas VIII.F 

SMP Negeri 1 Trimurjo. 

 

Kurangnya aktivitas belajar IPA siswa dalam proses belajar mengajar telah lama menjadi bahan 

pikiran setiap guru kelas sekolah dasar, hal ini terlihat bahwa pada umumnya siswa menampakkan 

http://wirajunior.blogspot.com/2014/05/contoh-ptk-ipa-fisika-smp-upaya.html
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sikap yang kurang bergairah, kurang bersemangat dan kurang siap dalam menerima pelajaran. Kurang 

siapnya siswa dalam menerima pelajaran tersebut akan berpengaruh dalam proses belajar mengajar, 

karena akan mengakibatkan suasana kelas kurang aktif dan interaksi timbal balik antara guru dan 

siswa kurang, serta antara siswa dengan siswa tidak terjadi, sehingga siswa cenderung bersikap pasif 

dan hanya menerima apa yang diberikan guru dan pada akhirnya hasil belajar mereka rendah dan 

tidak memenuhi standar KKM yang telah ditetapkan. 

 

Dalam pembelajaran di kelas kita sebagai guru harus membuat siswa merasa nyaman dan merasa 

senang terhadap materi yang sedang kita sampaikan. Salah satu cara untuk membuat pembelajaran di 

kelas menjadi menyenangkan adalah dengan mode model pembelajaran think pair share. Kalau kita 

dalam mengajarnya tidak menggunakan variasi model pembelajaran maka siswa cenderung merasa 

bosan. Kita berfikirnya kalau seandainya kita sebagai siswa pasti kita akan merasakannya. Siswa akan 

merasa senang jika gurunya kreatif dalam mengajar. 

 

Model pembelajaran Think Pair Share adalah sebuah tehnik pembelajaran kooperatif dimana siswa, 

bukan guru, yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam pelaksanaan pembelajaran. Adapun 

tujuan dari medel pembelajaran Think Pair Share ini adalah untuk mengembangkan kerja tim, 

ketrampilan belajar kooperatif, dan menguasai pengetahuan secara mendalam yang tidak mungkin 

diperoleh bila mereka mencoba untuk mempelajari semua materi sendirian dalam proses belajar 

mengajar guru harus memiliki strategi agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien, sesuai tujuan 

yang diharapkan. Menurut Uzer  dalam Depdiknas (2006) mengemukakan bahwa untuk menciptakan 

kondisi belajar mengajar yang efektif ada lima variabel yang menentukan keberhasilan, yaitu 1) 

melibatkan siswa secara aktif, 2) menarik minat dan perhatian siswa, 3) mengembangkan motivasi 

siswa, 4) perbedaan individualitas, 5) peragaan dalam pembelajaran. Peranan guru dalam memilih 

model pembelajaran sangant menentkan hasil belajar siswa. 

 

Model Pembelajaran Think Pair Share dikembangkan secara intensif melalui berbagai penelitian, 

tujuannya untuk meningkatkan kerjasama akademik antar siswa, membentuk hubungan positif, 

mengembangkan rasa percaya diri, serta meningkatkan kemampuan akademik melalui aktivitas 

kelompok. Dalam model pembelajaran k Think Pair Share terdapat saling ketergantungan positif 

diantara siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setiap siswa mempunyai kesempatan yang sama 

untuk sukses. Aktivitas belajar siswa berpusat pada siswa dalam bentuk diskusi, mengerjakan tugas 

bersama, saling membantu dan saling mendukung dalam memecahkan masalah. Melalui interaksi 

belajar yang efektif siswa lebih termotivasi, percaya diri, mampu menggunakan strategi berpikir 

tingkat tinggi, serta membangun hubungan interpersonal. Model pembelajaran kooperatif 

memungkinkan semua siswa dapat menguasai materi pada tingkat penguasaan yang relatif sama. 

 

Berdasarkan hasil hasil observasi  pada mata pelajaran IPA Kelas VIII.F SMP Negeri 1 Trimurjo 

tahun 2021 ditemukan bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran tersebut masih rendah. Oleh 

sebab itu, penggunaan Model Pembelajaran Think Pair Share mata pelajaran IPA siswa Kelas VIII.F 

semester II SMP Negeri 1 Trimurjo sangat diperlukan dengan harapan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Aktivitas 

belajar siswa pada pembelajaran IPA Kelas VIII.F SMP Negeri 1 Trimurjo masih rendah. Hasil 

belajar siswa pada pembelajaran IPA Kelas VIII.F SMP Negeri 1 Trimurjo masih rendah. Minat 

belajar siswa pada pembelajaran IPA Kelas VIII.F SMP Negeri 1 Trimurjo masih kurang  dan  Guru 

http://laportadoradesuenos.blogspot.com/
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belum menerapkan model Pembelajaran Think Pair Share yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar 

di kelas. 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, “Apakah melalui Model Pembelajaran Think Pair 

Share dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa Kelas VIII.F SMP Negeri 1 Trimurjo 

tahun 2021? 

 

Tujuan  

Sehubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini,tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai 

berikut . Meningkatkan kedisiplinan belajar siswa; Meningkatkan motivasi belajar siswa.; 

Meningkatkan keatifan belajar siswa; Meningkatkan rasa percaya diri siswa; Meningkatkan 

pemahaman materi siswa; Meningkatkan hasil belajar  siswa. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Menurut Sugandi (2000: 4) bahwa belajar merupakan suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan diri 

seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru, berkat pengalaman dan 

latihan. Pengertian lain belajar yaitu suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

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

dalam interaksi dengan lingkungannya. Slameto, (2003: 2). 

 

Dalam proses belajar mengajar (PBM) akan terjadi interaksi antara peserta didik dan pendidik. Peserta 

didik atau anak didik adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam 

proses belajar-mengajar. Slameto, (2003:109), sedang pendidik adalah salah satu komponen 

manusiawi dalam proses belajar-mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber 

daya manusia yang potensial dibidang pembangunan. Slameto. (2003:123). 

 

Dari beberapa pendapat ahli tersebut, penulis menyimpulkan belajar adalah setiap perubahan yang 

relatif menetap dalam tingkah laku, yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. 

Belajar merupakan kegiatan orang sehari-hari kegiatan belajar tersebut dapat dihayati atau dialami 

oleh orang yang sedang belajar. 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Belajar (2002: 12) belajar adalah berusaha memperoleh 

kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh 

pengalaman. Menurut Djamarah, Bahri (1999: 21) belajar adalah proses dimana tingkah laku 

ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Menurut Djamarah, Bahri 1999: 22) belajar 

adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, ketrampilan, kebiasaan dan 

tingkah laku. 

 

Pengertian Pembelajaran  

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Tujuan pembelajaran 

dalam bukunya Sugandi, dkk (2000:25) adalah membantu siswa pada siswa agar memperoleh 

berbagai pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku yang dimaksud meliputi pengetahuan, 

ketrampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan prilaku siswa. Tujuan 

pembelajaran menggambarkan kemampuan atau tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai oleh 

siswa setelah mereka mengikuti suatu proses pembelajaran 
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Tujuan pembelajaran adalah perubahan prilaku dan tingkah laku yang positif dari peserta didik setelah 

mengikuti kegiatan belajar mengajar, seperti: perubahan yang secara psikologis akan tampil dalam 

tingkah laku (over behaviour) yang dapat diamati melalui alat indera oleh orang lain baik tutur 

katanya, motorik dan gaya hidupnya. 

 

Hal ini dapat disimpulkan penulis bahwa pembelajaran merupakan proses melibatkan guru dengan 

semua komponen tujuan, bahan, metode dan alat serta penilaian. Jadi proses pembelajaran merupakan 

suatu sistem yang saling terkait antar komponennya di dalam mencapai suatu tujuan yang telah 

ditetapkan. 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aktivitas artinya adalah “kegiatan / 

keaktifan”.  Poewadarminto menjelaskan aktivitas sebagai  suatu kegiatan atau kesibukan. S. Nasution 

menambahkan bahwa aktivitas merupakan keaktifan jasmani dan rohani dan kedua-keduanya harus 

dihubungkan. belajar menurut Dimyati dan Mudjiono (1999: 7) merupakan tindakan dan perilaku 

siswa yang kompleks.  Selanjutnya Sardiman (1994: 24) menyatakan: “Belajar sebagai suatu proses 

interaksi antara diri manusia dengan lingkungannya yang mungkin berwujud pribadi, fakta, konsep 

ataupun teori”. 

Indikator aktivitas belajar dalam penelitian ini adalah 1) memperhatikan guru menerangkan, 2) 

mencatat materi yang sedang diajarkan, 3) berdiskusi dalam kelompok, 4) menjawab pertanyaan guru, 

5) mempresentasikan hasil diskusi keseluruh kelas, Kunandar (2010 : 296). 

 

Menurut Hamalik (2001:159) bahwa hasil belajar menunjukkan kepada prestasi belajar, sedangkan 

prestasi belajar itu merupakan indikator adanya derajat perubahan tingkah laku siswa. Menurut 

Nasution (2006:36) hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi tindak belajar mengajar dan biasanya 

ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan guru. Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono 

(2002:36) hasil belajar adalah hasil yang ditunjukkan dari suatu interaksi tindak belajar dan biasanya 

ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan guru. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan hasil yang 

diperoleh siswa setelah terjadinya proses pembelajaran yang ditunjukkan dengan nilai tes yang 

diberikan oleh guru setiap selesai memberikan materi pelajaran pada satu pokok bahasan. 

 

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor dari dalam diri siswa dan 

faktor dari luar diri siswa (Sudjana, 1989: 39). Dari pendapat ini faktor yang dimaksud adalah faktor 

dalam diri siswa perubahan kemampuan yang dimilikinya seperti yang dikemukakan oleh Clark 

(1981: 21) menyatakan bahwa hasil belajar siswa disekolah 70% dipengaruhi oleh  kemampuan siswa 

dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan. Demikian juga faktor dari luar diri siswa yakni lingkungan 

yang paling dominan berupa kualitas pembelajaran (Sudjana, 2002: 39) 

 

Pendidikan diindonesia diharapkan dapat mempersiapkan pesertadidik menjadi warga negara yang 

memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara 

yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara 

Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang di amanatkan oleh pancasila dan UUD 1945.  

 

Model pembelajaran Think Pair Share adalah sebuah tehnik pembelajaran kooperatif dimana siswa, 

bukan guru, yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam pelaksanaan pembelajaran. Adapun 

tujuan dari medel pembelajaran Think Pair Share ini adalah untuk mengembangkan kerja tim, 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 6  │ No. 1 │ JANUARI 2023 │    ISSN : 2620-9748              40 

 

ketrampilan belajar kooperatif, dan menguasai pengetahuan secara mendalam yang tidak mungkin 

diperoleh bila mereka mencoba untuk mempelajari semua materi sendirian. 

 

Dalam pembelajaran di kelas kita sebagai guru harus membuat siswa merasa nyaman dan merasa 

senang terhadap materi yang sedang kita sampaikan. Salah satu cara untuk membuat pembelajaran di 

kelas menjadi menyenangkan adalah dengan mode model pembelajaran think pair share. Kalau kita 

dalam mengajarnya tidak menggunakan variasi model pembelajaran maka siswa cenderung merasa 

bosan. Kita berfikirnya kalau seandainya kita sebagai siswa pasti kita akan merasakannya. Siswa akan 

merasa senang jika gurunya kreatif dalam mengajar.  

 

Pada tahun 1985 di Universitas Maryland Frank Lyman dkk mengembangkan model pembelajaran 

think pair share.  Model pembelajaran think pair share merupakan salah satu model pembelajaran 

kooperatif. Model ini mengedepankan siswa untuk berperan aktif bersama dengan teman 

kelompoknya dengan cara berdiskusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Menurut Frank Lyman 

sebagaimana dikutip oleh Arends (1997), think pair share merupakan suatu cara yang efektif untuk 

membentuk variasi suasana diskusi kelas. Beberapa keunggulan model ini adalah think pair share 

meningkatkan kemampuan siswa karena siswa mengingat dan menyampaikannya kepada siswa lain 

yang masih dalam kelompokya. Siswa saling menyampaikan idenya dalam menyelesaikan 

permasalahan bersama dengan teman kelompoknya. 

 

Model pembelajaran Think Pair Share merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif 

sederhana. Dengan model pembelajaran ini siswa dilatih bagaimana mengutarakan pendapat dan 

siswa juga belajar menghargai pendapat orang lain dengan tetap mengacu pada materi/tujuan 

pembelajaran. Think Pair Share dirancang untuk mempengaruhi interaksi siswa. Struktur ini 

menghendaki siswa bekerja saling membantu dalam kelompok-kelompok kecil. 

 

Think Pair Share dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengingat suatu informasi dan 

seorang siswa juga dapat belajar dari siswa lain serta saling menyampaikan idenya untuk didiskusikan 

sebelum disampaikan di depan kelas. Selain itu, Think Pair Share juga dapat memperbaiki rasa 

percaya diri dan semua siswa diberi kesempatan berpartisipasi dalam kelas.  

 

METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian dilakukan di Kelas VIII.F SMP Negeri 1 Trimurjo yang beralamat di Jalan Raya 

Metro Wates Km.5 Purwodadi 13.A Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah. Waktu penelitian selama 

3 bulan, yaitu dari tanggal 05 Februari s.d. 17 April 2021.  

 

Subyek Penelitian 

Yang menjadi subyek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa Kelas VIII.F SMP Negeri 1 

Trimurjo tahun 2021 yang berjumlah 35 orang. Dipilihnya siswa Kelas VIII.F untuk menjadi subyek 

penelitian karena penulis mengajarkan diKelas VIII.F.  

 

Sumber Data  

Sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut . Proses belajar siswa, Hasil kerja kelompok, 

Hasil belajar.  

 

Proses Belajar Siswa, yang dimaksud proses belajar siswa adalah aktivitas atau kegiatan disaat siswa 

belajar atau disaat pembelajaran sedang berlangsung. Yang dimaksud dengan sumber data pada proses 

http://laportadoradesuenos.blogspot.com/
https://laportadoradesuenos.blogspot.com/b/post-preview?token=4pgos0gBAAA.9Z3b47rTKFkafz85OKEY0g.Z6LD5LH1KehuxbWLpIkihA&postId=2797055659949088971&type=POST
https://laportadoradesuenos.blogspot.com/b/post-preview?token=4pgos0gBAAA.9Z3b47rTKFkafz85OKEY0g.Z6LD5LH1KehuxbWLpIkihA&postId=2797055659949088971&type=POST
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belajar siswa adalah : Kedisiplinan siswa, Motivasi  belajar, Keaktifan belajar, Kepercayaan diri, 

Pemahaman materi 

 

Untuk mengetahui hasil pengamatan proses belajar menggunakan tabel pengamatan proses belajar 

siswa. Skor penilaian pada proses belajar siswa adalah skor kualitatif, yaitu : 

A = Amat baik 

B = Baik 

C = Cukup 

 

Hasil Kerja Kelompok 

Hasil kerja kelompok yang dimaksud pada penelitian ini adalah dokumen hasil kerja kelompok berupa 

hasil kerja setiap kelompok siswa setiap pertemuan sesuai dengan tugas yang diberikan. Yang 

dimaksud sumber data pada hasil kerja kelompok adalah : Kebersihan hasil kerja, Kerjasama anggota, 

Ketepatan waktu, dan Kesesuaian jawaban. 

 

Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah penilaian post test yang dilakukan pada setiap pertemuan sesuai dengan materi 

yang dibahas. Skor pada penilaian hasil belajar adalah skor kuantitatif yaitu skor 0 s.d. 10. 

 

Nilai hasil belajar dimasukkan pada tabel nilai hasil belajar. Siswa yang memperoleh nilai di atas  

kriteria ketuntasan minimal selanjutnya di singkat KKM dinyatakan tuntas dan yang di bawah KKM 

dinyatakan tidak tuntas. 

 

Prosedur Penelitian 

Prosedur pelaksanaan PTK yang meliputi penetapan fokus permasalahan, perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan yang diikuti dengan kegiatan observasi, interpretasi, dan analisis, serta refleksi. 

Apabila diperlukan, pada tahap selanjutnya disusun rencana tindak lanjut. Upaya tersebut dilakukan 

secara berdaur membentuk suatu siklus.  

 

Setelah permasalahan ditetapkan, pelaksanaan PTK dimulai dengan siklus pertama yang terdiri atas 

empat kegiatan. Apabila sudah diketahui keberhasilan atau hambatan dalam tindakan yang 

dilaksanakan pada siklus pertama, peneliti kemudian mengidentifikasi permasalahan baru untuk 

menentukan rancangan siklus berikutnya. Kegiatan pada siklus kedua, dapat berupa kegiatan yang 

sama dengan sebelumnya bila ditujukan untuk mengulangi keberhasilan, untuk meyakinkan, atau 

untuk menguatkan hasil. Pada umumnya kegiatan yang dilakukan dalam siklus kedua mempunyai 

berbagai tambahan perbaikan dari tindakan sebelumnya yang ditunjukan untuk mengatasi berbagai 

hambatan/ kesulitan yang ditemukan dalam siklus sebelumnya  

 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 3 siklus. Dalam penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 4 

tahap meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi dan perbaikan rencana dalam 

setiap siklus. 

 

Teknik Analisa Data 

Data yang dihimpun selama penelitin oleh peneliti kemudian dianalisa untuk mengetahui tingkat 

kefektifan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat 

menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk 
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mengetahui hasil belajar yang dicapai siswa juga untuk memperoleh respon siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran. 

 

Kegiatan analisa data dilakukan oleh peneliti setelah  dilakukan  tindakan kelas atau tatap muka. Pada 

penelitian ini dilakukan sebanyak 2 siklus setiap siklus 3 (tiga) kali tatap muka, jadi jumlah 

seluruhnya ada 6 (enam) kali tatap muka atau tindakan kelas. Untuk mengalisis data peneliti 

menggunakan statistik sederhana yaitu : 

 

Untuk menilai Aktivitas Siswa secara Klasikal 

Ketuntasan belajar ditinjau dari aspek aktivitas siswa secara klasikal, peneliti melakukan penjumlahan 

skor yang diperoleh seluruh siswa, yang selanjutnya dibagi dengan jumlah siswa yang ada di kelas 

tersebut  dikalikan skor maksimal hasilnya dikalikan 100, sehingga dapat dirumuskan: 

 

           Jumlah semua skor siswa  

P  =  ----------------------------------------------------- x 100 

                        Jumlah siswa yang hadir x skor maksimal  

 

Aktivitas siswa dapat dinyatakan tuntas dalam belajar apabila  telah mencapai  75%.  

 

Hasil Unjuk Kerja 

Ketuntasan belajar ditinjau dari hasil kerja kelompok, peneliti melakukan penjumlahan skor yang 

diperoleh seluruh kelompok dalam bentuk persentase, hasilnya dibagi dengan jumlah kelompok yang 

ada di kelas tersebut  sehingga dapat dirumuskan: 

 

     Jumlah skor semua kelompok  dalam persen  

P  =  ---------------------------------------------------------- 

                     Jumlah kelompok dalam kelas  

 

Hasil kerja kelompok dapat dinyatakan tuntas dalam belajar apabila  telah mencapai  75% 

 

Hasil Belajar 

Untuk mengetahui tingkat ketuntasan hasil belajar siswa, peneliti menggunakan dua kategori 

ketuntasan belajar  yaitu secara perorangan dan secara klasikal. Secara perorangan, siswa  dapat 

dinyatakan tuntas belajar apabila siswa tersebut telah mecapai nilai sesuai kriteria ketuntasan minimal 

mata pelajaran IPA Kelas VIII.F SMP Negeri 1 Trimurjo  yang ditetapkan oleh sekolah. Kriteria 

ketuntasan minimal untuk mata pelajaran IPA Kelas VIII.F adalah 75. Jadi siswa dapat dinyatakan 

tuntas belajar apabila telah  mencapai skor nilai ≥ 75.  Untuk menghitung ketuntasan belajar secara 

klasikal peneliti menggunakan rumus  sebagai berikut, yaitu : Jumlah siswa yang tuntas belajar dibagi 

dengan jumlah seluruh siswa dalam kelas hasilnya dikalikan 100.  Sehingga ketuntasan belajar secara 

kalasikal dapat dirumuskan sebagai berikut: 

             Jumlah siswa tuntas belajar 

P = ----------------------------------------------- x 100 

          Jumlah seluruh siswa dalam kelas 

 

Indikator Keberhasilan Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas dinyatakan berhasil apabila ketuntasan belajar secara klasikal diharapkan 

75% siswa mendapat nilai melampaui KKM yang ditentukan ≥ 70. 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Data hasil pengamatan dan hasil belajar pada penelitian dari siklus pertama sampai dengan siklus ke-

3, yaitu pengamatan proses belajar, pengamatan kerja kelompok, dan hasil belajar dapat dijelaskan 

pada tabel rekapitulasi pengamatan proses belajar, kerja kelompok, dan hasil belajar dari siklus 1 s.d. 

siklus 3 dapat disajikan sebagai berikut. 

 

Tabel. Rekapitulasi Pengamatan Proses Belajar, Kerja Kelompok dan Hasil Belajar 

No Uraian 

S. 1 

P. 1 

% 

S. 1 

 P. 2 

% 

S. 2 

P. 3 

% 

S. 2 

P. 4 

% 

S. 3 

P. 5 

% 

S.3 

P. 6 

% 

  A= 14,9 A= 24,6 A= 31,4 A= 36,6 A= 41,2 A=45,7 

1 Proses belajar B= 19,4 B= 25,7 B= 29,2 B= 36,0 B= 37,7 B=45,7 

  C= 65,7 C= 49,7 C= 39,4 C= 27,4 C= 21,1 C= 8,6 

  A=  0 
A=  

10,7 
A= 32,2 A= 42,9 A= 64,3 A=71,4 

2 
Hasil kerja 

kelompok 
B= 21,4 B= 32,2 B= 25,0 B= 32,1 B= 28,6 B=28,6 

  C= 78,6 C= 57,1 C= 42,8 C= 25,0 C= 7,1 C= 0 

  T= 37,1 T=  45,7 T= 51,4 T= 57,1 T= 71,4 
T= 

91,4 

3 Hasil belajar TT=62,9 
TT= 

54,3 
TT=48,6 TT=42,9 TT=28,6 TT=8,6 

 

Keterangan 

S  : siklus 

P :  pertemuan 

A :  amat baik 

B :  baik 

C :  cukup 

T : tuntas 

TT : tidak tuntas 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengamatan proses belajar pada pertemuan 

pertama ditemukan aspek kedisiplinan siswa dalam belajar sangat kurang. Siswa banyak yang tidak 

membuat PR, tidak membawa alat/buku, dan ada yang terlambat datang ke sekolah. Siswa hanya diam 

mendengarkan penjelasan guru. Pada  hasil kerja kelompok ditemukan aspek kebersihan masih perlu 

mendapat perhatian. Pekerjaan kelompok masih kotor banyak coretan.. Pada pertemuan berikutnya 

guru memperbaiki pembelajaran terutama pada aspek-aspek tersebut. 

 

Pertemuan ke-2 aspek kepercayaan diri masih kurang, siswa kurang percaya dengan kemampuan 

sendiri, banyak siswa masih percaya dengan kawannya yang belum tentu betul jawabannya.  Aspek 

ini pada pertemuan ke-3 perlu mendapat perhatian. 

 

Pada hasil kerja kelompok pada ertemuan ke-3, kekurangan terletak pada aspek kerjasama anggota 

kelompok. Pada pertemuan berikutnya guru lebih memperhatikan kerjasama kelompok yaitun guru 

menyarankan kepada siswa bahwa dalam kerja kelompok haruslah berdiskusi dalam memecahkan 

masalah, semua anggota harus aktif dalam pebelajaran kelompok. 
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Pada pertemuan ke-4  perbaikan yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya adalah aspek 

keaktifan siswa dalam belajar. Siswa kurang aktif, cendrung duduk diam mendengar penjelasan guru 

atau penjelasan kawannya. Guru harus memotivasi siswa dalam belajar terutama dalam menanggapi 

pertanyaan atau jawaban kawannya. 

 

Pada hasil kerja kelompok pada pertemuan ke-4 yang perlu diperbaiki pada pertemuan berikutnya 

adalah aspek kesesuaian jawaban. Hal ini terlihat masih ada 1 kelompok yang tugas kelompoknya 

tidak sesuai jawaban dengan perintah tugasnya. 

 

Pada pertemuan ke-5 Pengamatan proses belajar yang perlu diperbaiki adalah aspek pemahaman 

materi. Pada pertemuan berikutnya guru lebih meningkatkan cara pembelajaran agar pemahaman 

siswa terhadap materi pelajaran meningkat. Aspek kesesuaian jawaban pada hasil kerja kelompok 

masih perlu mendapat perhatian pada pertemuan ke-6. 

 

Pertemuan ke-6 terlihat bahwa pada proses belajar sudah terdapat peningkatan, hal ini terlihat dari 

tabel pengamatan proses belajar dari semua aspek pengamatan terdapat peningkatan. Demikian juga 

pada hasil kerja kelompok pada pertemuan ke-6 dari semua aspek yang dinilai tidak ada yang 

memperoleh skor C= Cukup. Ketuntasan belajar juga meningkat yaitu siswa yang tuntas = 91,4 % dan 

yang tidak tuntas 8,6%. Dengan demikian maka penelitian tindakan kelas terbukti berhasil. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil rekapitulasi data pangamatan dan hasil belajar siswa, dapat disimpulkan sebagai 

berikut. Pada pengamatan proses belajar dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-6 

terdapat peningkatan aktivitas siswa dalam belajar. Hal ini terjadi setelah ada perbaikan pembelajaran 

yang dilakukan guru pada setiap pertemuan. Pada pertemuan pertama skor A= Amat Baik 14,9%, skor 

B = Baik 19,4%, dan skor C = Cukup 65,7%, sedangkan sampai pada pertemuan ke-6 telah terjadi 

peningkatan menjadi skor A= Amat Baik 45,7%, B= Baik 45,7%, dan C= Cukup 8,6%. Pada 

pengamatan hasil kerja kelompok, pada pertemuan pertama skor A= Amat Baik 0%, B= Baik 21,4%, 

dan C= Cukup 78,6%. Setelah diadakan perbaikan pembelajaran pada setiap pertemuan telah terjadi 

peningkatan yaitu pada pertemuan ke-6  skor A= Amat Baik 71,4%, B= baik 28,6 % dan C= Cukup 

0%. Penilaian hasil belajar terjadi peningkatan penguasaan materi oleh siswa yaitu pada pertemuan 

pertama siswa yang dinyatakan tuntas 37,1% ,tidak tuntas 62,9 %, pada pertemuan ke-6 siswa yang 

dinyatakan tuntas 91,4% dan yang tidak tuntas 8,6%. Jadi, secara keseluruhan terdapat peningkatan 

hasil belajar siswa. 

 

Saran  

Penelitian ini menggunakan metode dan format penelitian yang sederhana, sehingga perlu diadakan 

penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat. Sekolah sebagai lembaga 

pendidikan formal perlu mengadakan lomba-lomba mata pelajaran IPA untuk memotivasi siswa 

dalam meningkatkan prestasi. Guru hendaknya menggunakan metode dan model pembelajaran yang 

tepat sesuai karakter materi pelajaran agar mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Siswa agar 

belajar dengan disiplin, memiliki minat dan motivasi belajar yang tinggi, aktif dalam belajar, memiliki 

rasa percaya diri agar dapat memahami materi pelajaran yang disajikan guru. 
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INCREASING SELF-CONFIDENCE THROUGH COUNSELING 

SERVICES 

 

MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DIRI MELALUI LAYANAN 

BIMBINGAN KONSELING 

 

Susilo S.Pd 

SMK N 1 Sendang Agung Lampung Tengah Provinsi Lampung 

 

ABSTRACT 

The aims of this study were: (1) to describe the condition of self-confidence of Class XI Students of SMK N 1 

Sendang Agung before students received guidance and counseling services; (2) To find out the description of the 

condition of self-confidence of Class XI Students of SMK N 1 Sendang Agung after students receive guidance 

and counseling services; (3) To find out whether self-confidence increases after getting counseling guidance 

services. The Wilcoxon test results obtained Zcount = 2.803 and Ztable = 1.96 so Zcount > Ztable. Thus, Ha is 

accepted and Ho is rejected. These results indicate the level of self-confidence of Class XI Students of SMK N 1 

Sendang Agung Students of Class XI of SMK N 1 Sendang Agung increased after receiving group guidance 

services. The results of the study showed that students' self-confidence before receiving counseling guidance 

was 59.35% belonging to the moderate category and after receiving group guidance 63.09% was included in 

the moderate category. The difference in the level of self-adjustment to service before and after group guidance 

is 3.65%. The conclusion of this study is that the self-confidence of Class XI Students of SMK N 1 Sendang 

Agung increases after receiving group guidance services. The suggestion that the researcher can convey is for 

the school to provide class entry hours to supervising teachers so that they can provide guidance and counseling 

services. 

Key Word: Self Confidence, Guidance Counseling Services 

 

ABSTRAK 

Tujuan dalam penelitian ini : (1) Untuk mengetahui gambaran kondisi kepercayaan diri Siswa Kelas XI SMK N 

1 Sendang Agung   sebelum siswa mendapat layanan bimbingan konseling; (2) Untuk mengetahui gambaran 

kondisi kepercayaan diri Siswa Kelas XI SMK N 1 Sendang Agung  setelah siswa mendapatkan layanan 

bimbingan konseling; (3) Untuk mengetahui apakah kepercayaan diri meningkat setelah mendapatkan layanan 

bimbingan konseling. Hasil uji wilcoxon diperoleh Zhitung = 2, 803 dan Ztabel = 1,96 sehingga Zhitung > 

Ztabel. Dengan demikian maka Ha diterima dan Ho ditolak. Hasil tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan 

diri Siswa Kelas XI SMK N 1 Sendang Agung  Siswa Kelas XI SMK N 1 Sendang Agung  meningkat   setelah   

memperoleh   layanan   bimbingan   kelompok.   Dari   hasil penelitian menunjukkan kepercayaan diri siswa 

sebelum memperoleh bimbingan konseling 59.35% tergolong dalam kategori sedang dan setelah memperoleh 

bimbingan kelompok 63.09%, masuk dalam kategori sedang. Perbedaan tingkat penyesuaian diri kelayan 

sebelum dan sesudah bimbingan kelompok sebesar 3.65%. Simpulan dari penelitian ini adalah kepercayaan diri 

Siswa Kelas XI SMK N 1 Sendang Agung  meningkat setelah mendapatkan layanan bimbingan kelompok. 

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan adalah agar pihak sekolah memberikan jam masuk kelas kepada 

guru pembimbing agar dapat memberikan layanan bimbingan konseling. 

Kata Kunci: Kepercayaan Diri, Layanan Bimbingan Konseling 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa ingin berinteraksi dengan manusia 

lainnya. Ketika seorang anak masuk dalam lingkungan sekolah, maka anak berperan sebagai siswa. 

Siswa yang memiliki kepercayaan diri yang baik akan mudah bersosialisasi dengan baik dan lancar 

dalam memperoleh pemahaman tentang ilmu pengetahuan yang diberikan dalam sekolah. “Pendidikan 
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adalah proses pembudayaan dan pemberdayaan manusia yang sedang berkembang menuju 

kepribadian mandiri untuk dapat membangun dirinya sendiri dan masyarakat. Konsekuensinya 

pendidikan harus mampu menyentuh dan mengendalikan berbagai aspek perkembangan manusiaan” 

(Wibowo, 2002: 6-7). 

 

Menurut Munib dkk (2004 : 21) Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidkan 

Nasional pasal 3 menjelaskan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk manusia Indonesia yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan   kehidupan   

bangsa,   bertujuan   untuk   mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Dapat dijelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia yang cakap serta berilmu 

dapat dikembangkan melalui kegiatan sekolah yaitu kegiatan kokulikuler, intrakulikuler, dan   

ekstrakulikuler,  disamping  itu bimbingan konseling juga ikut andil di dalamnya, yakni membimbing 

siswa meraih pengembangan diri yang optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan tuntutan 

lingkungan yang positif. 

 

Siswa yang masih duduk di bangku SMA / SMK adalah siswa pada usia remaja, antara usia 15 – 17 

tahun. Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak–kanak yang penuh ketergantungan menuju 

masa pembentukan bertanggung jawab. Perubahan yang terjadi di masa remaja akan mempengaruhi 

perilaku individu. Pada masa remaja inilah siswa harus memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk 

melangkah karena aspek kepercayaan diri ini merupakan aspek yang sangat berpengaruh dalam 

membentuk kepribadian siswa. Kepercayaan diri sangat dibutuhkan oleh setiap siswa, karena aspek 

kepercayaan diri ini mempengaruhi dalam setiap proses belajarnya, baik dalam belajar di kelas, di 

rumah atau di manapun. 

 

Seperti yang dikatakan oleh Angelis   (2005 : 20) “rendah diri, rasa malu, rasa takut melakukan 

sesuatu, frustrasi, perasaan cemas atau bahkan sikap agresif merupakan indikator dari kurang atau 

tidak adanya kepercayaan diri”. Gejala tidak percaya diri ini umumnya dianggap sebagai gangguan 

ringan karena tidak menimbulkan masalah besar. Disadari atau tidak, sebagian besar orang ternyata 

mengalami   gejala   tidak   percaya   diri   seperti   ini.   Sikap   seseorang   yang menunjukkan dirinya 

tidak percaya diri, antara lain di dalam berbuat sesuatu, terutama dalam melakukan sesuatu yang 

penting dan penuh tantangan, selalu dihinggapi keraguan-raguan, mudah cemas, tidak yakin, 

cenderung menghindar, tidak punya inisiatif, mudah patah semangat, tidak berani tampil di depan 

orang banyak,  dan  gejala  kejiwaan  lainnya  yang  menghambatnya  untuk  melakukan sesuatu. 

 

Ketidakpercayaan diri dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor dari dalam diri individu itu 

sendiri dan faktor dari lingkungan individu. Faktor dari dalam  diri  individu  adalah  rasa  benci,  rasa  

takut,  kecemasan,  tidak  dapat menerima kenyataan hidup dan tidak dapat mengaktualisasikan 

kemampuan yang ada pada dirinya. Faktor lingkungan yang mempengaruhi kepercayaan diri antara 

lain faktor keluarga, sekolah, teman sebaya dan masyarakat. Faktor dari dalam diri individu dan faktor 

dari lingkungan individu merupakan sumber permasalahan bagi individu yang mengalami 

ketidakpercayaan diri. Meskipun kepercayaan diri diidentikkan dengan kemandirian, orang yang 

percaya dirinya tinggi umumnya lebih mudah terlibat secara pribadi dengan orang lain dan lebih 

berhasil dalam hubungan antar personal. 

 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 6  │ No. 1 │ JANUARI 2023 │    ISSN : 2620-9748              48 

 

Masalah tersebut merupakan indikator dari kurang atau tidak adanya kepercayaan diri. Hal ini sudah 

tentu akan menghambat proses belajar para siswa untuk mencapai hasil yang optimal. Apabila siswa 

yang tidak memiliki rasa percaya diri yang baik maka dapat dimungkinkan siswa tersebut akan 

mengalami gagal belajar dan hal ini dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan. Kegagalan 

dalam belajar sangat mempengaruhi kepribadian siswa yang terbentuk karena tidak dapat mencapai 

apa yang diharapkan. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pembimbing tentang permasalahan yang sering terjadi 

pada Siswa Kelas XI SMK N 1 Sendang Agung  di peroleh informasi  bahwa : Kurang adanya saling 

memahami pada diri siswa. Hal ini mencakup kurang adanya sikap percaya antar siswa, kurang 

keterbukaan dari siswa terhadap guru dan terkadang juga antar sesama siswa sehingga sering terjadi 

miskomunikasi antarsiswa yang menjadi salah satu pemicu pertengkaran. 

 

Selanjutnya tampak siswa kurang mampu memecahkan konflik yang muncul dalam komunikasi 

antarpribadi, misalnya ketika terjadi pertengkaran antar siswa, para siswa belum  dapat  

menyelesaikan  konflik  tersebut  dengan  baik  dan  seringkali konflik tersebut berakibat pada 

rusaknya hubungan persahabatan siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas tentang 

keefektifan siswa. dalam mengikuti pelajaran dari guru kelas XI SMK N 1 Sendang Agung  diperoleh 

informasi bahwa : Siswa belum mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara tepat dan 

jelas, dan siswa tidak memiliki perasaan percaya diri. Hal ini ditunjukkan salah satunya saat sedang 

berlangsung proses belajar mengajar di kelas, ataupun ketika ada mata pelajaran secara kelompok 

yang harus dipresentasikan dengan diskusi,  siswa belum ada yang mau bertanya atau menyampaikan 

pendapatnya sehingga terkadang meresahkan para guru mata pelajaran karena mereka menjadi ragu 

terhadap pemahaman para siswa terhadap materi pelajaran yang telah disampaikan. 

 

Sedangkan hasil analisis kelompok butir terendah menunjukkan masalah yang paling rendah 

frekwensinya dan masalah yang paling banyak dialami siswa adalah pemahaman diri dengan jumlah 

poin dari rata – rata perbutir 1, etika pergaulan dengan jumlah poin rata – rata perbutir 2, tata tertib 

dengan jumlah poin dari rata – rata perbutir 3. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan di Siswa Kelas XI SMK N 1 Sendang Agung  gejala yang diperoleh 

yaitu (1) siswa tidak berani mengajukan pertanyaan atau pendapatnya  kepada guru, (2) tidak bersedia 

tampil di depan kelas, (3) berbicara gugup, (4) menghindarkan diri ketika akan ditanya oleh guru. Hal 

ini diperkuat dengan perilaku mereka seperti ; tidak mau maju kedepan kelas, tidak berani tampil bila 

berhadapan  dengan  orang  banyak,  dan  tidak  mau  megajukan  pendapatnya  di dalam kelompok, 

siswa mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain baik dalam proses belajar di 

dalam kelas maupun dalam suasana informal di luar kelas. 

 

Salah satu kemungkinan besar yang menjadi penyebab terjadinya kesulitan komunikasi adalah rasa 

tidak percaya diri, gangguan fisik pada siswa, keadaan lingkungan  sekitar  tempat  tinggal.  Ketidak  

percayaan  diri  siswa  yang menyebabkan siswa sulit untuk diajak berkomunikasi diantaranya adalah 

takut menerima tanggapan atau penilaian negatif  dari komunikan atau orang yang menerima pesan, 

dan sulit berkonsentrasi. Fenomena yang tampak adalah ketika siswa masuk dalam suasana diskusi 

dalam kelas, siswa sulit untuk diajak berkomunikasi karena merasa tidak percaya diri atas gagasan 

yang dimilikinya karena takut salah dll, sehingga menjadikan diskusi dalam kelas ini membosankan 

dan  tidak  ada  hasil  yang  di  dapat  dalam  diskusi  ini.  Ketika  proses  belajar mengajar jika 

seorang Bapak/Ibu guru mengajar semua siswa di dalam kelas pasif, tidak ada yang mau bertannya, 

dan takut bertanya ketika tidak mengerti. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa 
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kepercayaan diri sangat diperlukan, salah satunya untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan 

lingkungan dan teman sebayanya. 

 

Kajian Pustaka 

Secara umum fungsi bimbingan kelompok adalah sebagai media pemberian informasi yang ditujukan 

untuk mencegah timbulnya masalah pada siswa dan untuk  menggembangkan  potensi  siswa.  Fungsi  

layanan  bimbingan  kelompok dalam penelitian ini adalah agar siswa dapat lebih memahami segala 

sesuatu yang berkaitan dengan kepercayaan diri, dapat menerapkan sikap percaya diri dalam kegiatan 

bimbingan kelompok dan dapat menerapkan sikap percaya diri dalam interaksi sosial dimanapun. 

“Layanan  bimbingan  kelompok  mempunyai  3  fungsi  utama  yaitu:  (1) fungsi pemahaman; (2) 

pengembangan; (3) pencegahan (Mugiharso, 2006-66). 

 

Metodologi Penelitian 

Suatu penelitian tidak terlepas dari metode penelitian. Hal ini dikarenakan di dalam metode penelitian 

dijelaskan mengenai tata cara penelitian yang akan dilakukan yang berhubungan dengan teknik dan 

prosedur penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang jenis penelitian, desain penelitian, variabel 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode dan alat pengumpulan data, penyusunan instrumen, 

validitas dan reliabilitas data, serta teknik analisis data. 

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian eksperimen. “Eksperimen adalah suatu 

cara untuk mencari hubungan sebab akibat (hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja 

ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain 

yang mengganggu” (Arikunto 2006: 3).  

 

Menurut Hadi (2004: 427) “penelitian eksperimen merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetes, mengecek atau membuktikan suatu hipotesis, ada tidaknya pengaruh dari suatu treatment 

atau perlakuan”. Dalam penelitian ini layanan bimbingan kelompok merupakan faktor yang diduga 

dapat mempengaruhi kepercayaan diri siswa, sehingga setelah mendapatkan treatment atau perlakuan, 

kepercayaan diri siswa akan meningkat perlakuan.  Peneliti dengan sengaja  membuat  suatu  kegiatan  

atau  keadaan kemudian diteliti bagaimana akibatnya melalui eksperimen ini. 

 

Terdapat beberapa bentuk desain eksperimen yang dapat digunakan yaitu : “Pre Eksperimental 

Design, True Eksperimental Design, Factorial Design, dan Quasi Eksperimental Design” (Sugiyono, 

2008: 108). Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pre Eksperimental Design 

dengan menggunakan one group pre-test and post test design. Jadi tidak ada kelompok kontrol dan 

hanya menggunakan kelompok eksperimen. Metode one group pre- test and post test design berarti 

sampel diberikan skala penilaian sebelum dan sesudah mendapatkan perlakuan tertentu. Makna dari 

desain pre test and post test one group design adalah desain yang dilakukan dua kali penelitian yaitu 

sebelum eksperimen (pre-test) dan sesudah eksperimen (post test). 

 

Dalam penelitian ini subyek dikenakan dua kali pengukuran. Pengukuran pertama dilakukan untuk 

mengukur kepercayaan diri sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok (O1) yang disebut pre-

test dan pengukuran kedua untuk mengukur tingkat kepercayaan diri sesudah diberikan layanan 

bimbingan kelompok (O2) yang disebut post test. ”Perbedaan antara O1 dan O2 yakni O2 – O1  

diasumsikan  merupakan  efek  dari  treatment  atau  eksperimen”  (Arikunto, 2006: 85). 
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Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa kepercayaan diri pada siswa kelas X1 SMK N 1   

dapat ditingkatkan melalui layanan bimbingan kelompok. Adapun hasil pre-test yang didapat saat di 

lapangan pada siswa kelas X yang berjumlah 216 siswa pada siswa kelas X1 SMK N 1  2  TKR 1 – 

BB 2 menunjukkan bahwa total skor rata-rata kepercayaan diri tiap kelas ; 

 

No Kelas Jumlah 

siswa Jumlah total pre-test % total Kriteria 

1. TKR 1 36 171 61.59 S 

2. TKR 2 34 169.52 59.59 S 

3. TKR3 35 169.8 59.43 S 

4. TKR4 35 170.17 59.55 S 

5. BB1 38 169.68 61.06 S 

6. BB2 38 168.42 60.99 S 

  

 

Dari total keseluruhan hasil  pre-test  kelas X SMK N 1 Jambu  maka diambil sampel sebanyak 10 

anak dengan 5 kategori rendah dan 5 kategori sedang dengan menggunakan teknik purposive random 

sampling untuk selanjutnya diberikan treatment berupa  layanan  bimbingan  kelompok.  Kemudian  

diperoleh  5  anak  dengan  kategori rendah, dan 5 anak dengan kategori sedang. 

 

Hal ini sesuai dengan pendapat Prayitno (2004:4-13) yang menjelaskan bahwa anggota kelompok 

yang akan mengikuti layanan bimbingan kelompok itu terdiri atas 8-15 orang. Setelah peneliti 

membentuk kelompok maka kemudian peneliti memberikan Pre- test dan menghitung jumlah rata-rata 

skor kepercayaan diri anggota kelompok yang akan mendapatkan layanan bimbingan kelompok. 

Kemudian di dapatkan hasil skor rata-rata kepercayaan diri sebesar 163.2 dan prosentasenya sebesar 

59.35% dan ke 10 anggota kelompok tersebut masuk ke dalam kategori tingkat sedang. Dengan 

rincian bahwa peringkat nilai skor tertinggi kepercayaan diri oleh Tr yang mempunyai tingkat skor 

sebesar 194 dan prosentasenya sebesar 70.55% dengan kategori sedang. Sedangkan peringkat 

terendah dimiliki oleh Fa dengan skor 143 dan prosentase sebesar 52.00%. Selain mendapatkan hasil 

skor rata-rata kepercayaan diri, peneliti juga mencari prosentase rata-rata tertinggi dan prosentase 

terendah pada setiap indikator yang mempengaruhi kepercayaan diri pada siswa kelas X1 SMK N 1 

Sendang Agung . Adapun indikator yang mempunyai  peringkat  tertinggi  adalah  Penampilan  Diri  

dengan  persentase  sebesar 65.50%. Sedangkan prosentase rata-rata  terendahnya adalah indikator  

Pemahaman Diri dengan persentase sebesar 53.80%. 

 

Kemudian setelah itu barulah peneliti memberikan treatment layanan bimbingan kelompok kepada 

anggota kelompok yang sudah dibentuk. Alasan peneliti untuk memberikan layanan bimbingan 

kelompok kepada siswa kelas X1 SMK N 1 Sendang Agung  yaitu agar siswa kelas X1 SMK N 1 

Sendang Agung  dapat meningkatkan kepercayaan dirinya dengan cara meningkatkan kepercayaan 

diri lebih baik dari sebelumnya. 

 

Dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, terkadang kondisi yang kurang kondusif  saat  

mengikuti  layanan  bimbingan  kelompok  diantaranya  yaitu  anggota kelompok asik berbicara 

sendiri dan tidak memperhatikan penjelasan baik dari anggota yang berpendapat maupun pemimpin 

kelompok. Selain itu, masih ada anggota kelompok yang  hanya  diam  dan  memperhatikan  dan  

susah  untuk  diminta  pendapatnya.  Serta perilaku atau cara berbicara anggota kelompok yang 

cenderung menghina atau meremehkan pendapat anggota lain sehingga pemimpin kelompok berusaha 
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untuk mendamaikan kedua belah pihak yang beradu pendapat. Sikap-sikap yang demikian pada saat 

kegiatan bimbingan kelompok sebagai indikasi dari kurangnya kepercayaan diri. Dengan munculnya 

sikap-sikap seperti itu pada saat kegiatan bimbingan kelompok, maka pemimpin kelompok 

memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai aturan-aturan apa saja yang harus diperhatikan 

saat kegiatan bimbingan kelompok sedang berlangsung agar bisa merasakan apa mannfaat dan 

hasilnya mengikuti layanan tersebut. Apabila ada anggota kelompok yang bersikap tidak sesuai, 

pemimpin kelompok mencoba untuk membalikkan kondisi yang diakibatkan sikap tidak sesuainya itu. 

Dengan demikian, anggota kelompok mengetahui hal yang pantas dan yang tidak pantas untuk 

dilakukan. 

 

Setelah mendapatkan penjelasan, barulah mereka dapat memahami dan mengikuti apa yang telah 

disampaikan oleh peneliti, mengenai apa yang harus diperhatikan saat mengikuti kegiatan layanan 

bimbingan kelompok itu sedang berlangsung. Sampai pertemuan-pertemuan berikutnya mereka 

anggota kelompok akhirnya sudah bisa dan mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan 

kelompoknya pada saat kegiatan layanan bimbingan kelompok itu sedang berlangsung. 

 

Setelah peneliti  melakukan  layanan bimbingan  kelompok,  peneliti  mengadakan post-test  kepada  

anggota  yang  mengikuti  layanan  bimbingan  kelompok.   Adapun persentase rata-rata tingkat 

kepercayaan diri dari hasil post-test tersebut sebesar 63.09% meningkat  dari  sebelumnya  pada  saat   

pre-test  sebesar  59.35%.  Jumlah  tersebut mengalami  persentase  peningkatan  rata-rata  sebesar  

3.65%.  Tentunya  hal  ini menunjukkan   bahwa   kepercayaan   diri   siswa   dapat   ditingkatkan   

melalui   layanan bimbingan kelompok. Selain itu untuk dapat mengetahui apakah kepercayaan diri 

benar- benar  bisa  di  tingkatkan  melalui  layanan  bimbingan  kelompok  yaitu dengan menggunakan 

teknik analisis uji wilcoxon. 

 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan analisis uji wilcoxon diperoleh Zhitung= 2, 803 dan 

Ztabel = 1,96 sehingga Zhitung > Ztabel dengan taraf signifikansi 5%. Dengan demikian maka Ha 

diterima dan Ho ditolak. Hasil tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan diri siswa kelas X SMK N   

1 Jambu Ambarawa   meningkat setelah memperoleh  layanan  bimbingan  kelompok.  Dengan  kata  

lain  kepercayaan  diri  siswa dapat ditingkatkan melalui pemberian layanan bimbingan kelompok. 

  

Keterbatasan Penelitian 

Setiap kegiatan penelitian yang dilakukan seseorang pasti ada kalanya memiliki suatu kekurangan. 

Meskipun penelitian ini telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin, namun penelitian ini tetap 

memiliki keterbatasan. Keterbatasan berkaitan dengan alat pengumpul data yang hanya menggunakan 

skala psikologi sehingga data yang dihasilkan masih jauh dari sempurna dan belum sesuai denganp 

apa yang diharapkan. Berkaitan dengan  pelaksanaan  penelitian,  yaitu  pelaksanaan  penelitian  

eksperimen  yang dilaksanakan pada saat sekolah dan setelah pulang sekolah. Tentunya hal ini 

membawa dampak adanya keterbatasan bagi peneliti saat memberikan layanan bimbingan kelompok 

di sekolah tersebut pada saat pulang sekolah karena setelah selesai pulang sekolah siswa ingin buru-

buru untuk pulang. Maka kegiatan layanan bimbingan kelompok yang dilakukan oleh peneliti ini 

waktunya kurang bisa optimal. 

  

Penutup 

Simpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian upaya meningkatkan kepercayaan diri siswa melalui layanan 

bimbingan kelompok pada siswa kelas X1 SMK N 1 Sendang Agung  diperoleh kesimpulan bahwa : 

Tingkat  kepercayaan  diri  sebelum  diberikan  layanan  bimbingan  kelompok pada  siswa  kelas  X1 
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SMK N 1 Sendang Agung  tergolong  dalam  kriteria  sedang (59.35%). Sedangkan tingkat 

kepercayaan diri sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok pada siswa kelas X1 SMK N 1 

Sendang Agung  tergolong dalam kriteria sedang (63.09%) dengan peningkatan 3.65 % .Terdapat 

peningkatan yang signifikan kepercayaan diri siswa kelas X1 SMK N 1 Sendang Agung  setelah 

memperoleh perlakuan layanan bimbingan kelompok. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji 

wilcoxon dimana Zhitung = 2, 803 dan Ztabel = 1,96 sehingga Zhitung > Ztabel. Dengan demikian 

maka Ha diterima dan Ho ditolak. Hasil tersebut menunjukkan kepercayaan diri siswa kelas X1 SMK 

N 1 Sendang Agung  meningkat   setelah   memperoleh   layanan   bimbingan kelompok. Hasil 

tersebut juga didukung dengan hasil perbedaan kepercayaan diri siswa sebelum dan sesudah diberikan 

layanan bimbingan kelompok pada siswa kelas X1 SMK N 1 Sendang Agung  yaitu sebesar 3.65% 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kepercayaan diri siswa kelas X1 SMK N 1 Sendang 

Agung  dapat meningkat setelah mendapatkan layanan bimbingan kelompok, berkenaan dengan hal 

tersebut peneliti memberikan saran: Pihak   sekolah   diharapkan   agar   memberikan   jam   masuk   

kelas   kepada   guru pembimbing agar dapat memberikan layanan bimbingan kelompok ataupun 

layanan bimbingan konseling lainnya. Guru Teman Sejawat 1 diharapkan dapat membantu siswa 

mengatasi rasa kurang percaya diri dengan layanan bimbingan kelompok. Guru Teman Sejawat 2  

Kelas X1 SMK N 1 Sendang Agung  sebaiknya memberikan layanan bimbingan kelompok  kepada  

siswa  agar  siswa  lebih  dapat  mengenal  layanan  bimbingan kelompok  karena  dilihat  dari  proses  

penelitian  siswa  antusias  dalam  mengikuti layanan tersebut. Guru Bimbingan konseling agar 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya, dan mengajukan pendapat, sehingga tidak terjadi 

miskomunikasi antar guru dan siswa dan siswa dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. 
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ABSTRACT 

Improving Simple Fraction Mathematics Through Realistic Serious Assistance for Class X Students of SMA 

Negeri 1 Sendang Agung Central Lampung Academic Year 2021-2022. This study aims to improve student 

learning outcomes and to achieve the target criteria for mastery of learning mathematics on simple fractions in 

Class X SMA Negeri 1 Sendang Agung, Central Lampung. In this study, learning was carried out by applying a 

realistic mathematical approach that used contextual problems with the help of sincerity. This type of research 

uses Classroom Action Research (CAR) with planning, implementing, observing, and reflecting steps carried 

out in two cycles. The data collection techniques used are tests, observations and documentation. Cycle I was 

held on April 17 2022 and cycle II on June 17 2022. The subjects of this study were class X SMA Negeri 1 

Sendang Agung Central Lampung with 31 students. From the results of the study, it can be seen that 25 students 

or 67.20% completed the first cycle and 6 students or 32.80% did not complete it with a class average of 67.20. 

Cycle II which completed as many as 25 students or 73.55% and students who have not completed or 26.45 with 

a class average of 73.55 while the learning outcomes of cycle I can be obtained by learning with seriousness 

from (cycle I) Obtaining 67.20% lack of achieving 32.80%. This shows that realistic mathematics with 

seriousness assistance can be said to improve mathematics learning outcomes in fraction material in class X 

SMA Negeri 1 Sendang Agung Central Lampung Academic Year 2021-2022. 

Key Word: Simple Fractional Mathematics, Realistic Serious Assistance 

 

ABSTRAK 

Peningkatan Matematika Pecahan Sederhana Melalui Realistik Bantuan Kesungguhan  pada Siswa Kelas  X  

SMA Negeri 1 Sendang Agung Lampung Tengah Tahun Ajaran 2021-2022. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa serta untuk mencapai target kriteria ketuntasan belajar matematika materi 

pecahan sederhana pada siswa  Kelas X SMA Negeri 1 Sendang Agung Lampung Tengah. Dalam penelitian ini 

pembelajaran dilakukan dengan menerapakan pendekatan matematika realistik yang menggunakan masalah 

konstekstual berbantuan kesungguhan. .Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

dengan langkah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi yang dilaksanakan dengan dua siklus. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes, pengamatan dan dokumentasi. Siklus I 

dilaksanakan pada tanggal  17 April 2022  dan siklus II pada tanggal 17 Juni 2022. Subyek dari penelitian ini 

adalah kelas   X SMA Negeri 1 Sendang Agung Lampung Tengah dengan jumlah siswa  31  orang. Hasil 

penelitian dapat dilihat bahwa siklus I yang tuntas sebanyak 25 siswa atau 67.20%  dan yang belum tuntas 6 

siswa atau 32.80% dengan rata-rata kelas 67,20. Siklus II yang tuntas sebanyak 25 siswa atau 73,55%  dan yang 

belum tuntas siswa atau 26,45 dengan rata-rata kelas 73,55 sedangkan hasil belajar siklus I dapat diperoleh 

dengan pembelajaran dengan kesungguhan dari (siklus  I ) Memperoleh  67.20%  kekurangan mencapai  

32.80%. Hal ini menunjukan bahwa matematika realistik bantuan  kesungguhan dapat dikatakan meningkatkan 

hasil belajar matematika materi pecahan pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Sendang Agung Lampung Tengah  

Tahun Ajaran 2021-2022. 

Kata Kunci: Matematika Pecahan Sederhana, Realistik Bantuan Kesungguhan 
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Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan ilmu yang harus dimiliki dan dikembangan setiap individu. Matematika akan 

selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Matematika menjadi subjek yang sangat penting 

dalam sistem pendidikan di seluruh dunia. Pelajaran matematika perlu diberikan kepada siswa sejak   

awal berbicara hingga perguruan tinggi. 

 

Konsep matematika penting dilakukan agar nantinya siswa mampu mengaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari yang disesuaikan dengan pengalaman nyata. Banyak siswa yang berangapan 

bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang sulit dan rumit, oleh karena itu memerlukan 

kesungguhan agar siswa benar-benar menguasai ilmu  matematika. 

 

Salah satu materi pada mata pelajaran matematika yaitu pecahan sederhana, dasar materi pecahan 

sederhana kelas  X  semester genap adalah mengenal dan membandingkan pecahan. Adapun  

Matematika menegaskan bahwa dalam konsep pecahan yang diterapkan berada dalam konteks pokok-

pokok menghitung, mengalikan, mengukur dan membagi serta menjumlahkan . 

 

Kesulitan belajar matematika dialami oleh siswa  Kelas  X  SMA Negeri 1 Sendang Agung Lampung 

Tengah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru kelas, hasil  kompetensi matematika dari 

data dokumen guru menunjukan bahwa  31  siswa dalam satu kelas terdapat 14 siswa belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (  kompetensi ) yaitu 70.  

 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa belum mencapai   kompetensi  mata pelajaran 

matematika yaitu pembelajaran yang ada dikelas masih terpusat pada guru dimana siswa hanya 

mendengarkan guru berbicara didepan dan melihat apa yang guru sampaikan, siswa merasa 

kesulitan dalam memahami konsep matematika, serta siswa cenderung sibuk sendiri dan bermain 

pada proses pembelajaran kelas. 

 

Upaya keberhasilan belajar matematika juga sangat dipengaruhi oleh peran guru dalam proses 

pembelajaran. Upaya untuk menunjang keberhasilan pembelajaran adalah dengan digunakannya 

pendekatan, model atau metode pembelajaran maupun media pembelajaran yang menarik sesuai 

dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran matematika itu sendiri.  

 

Pembelajaran matematika mempunyai berbagai macam pendekatan dalam pengajaran. Pendekatan 

dapat membantu proses pembelajaran agar menjadi lebih bermakna. Pendekatan matematika realistik 

merupakan suatu teori pembelajaran yang dikembangkan khusus untuk mata pelajaran matematika. 

 

Penggunaan media dapat membantu siswa untuk memahami konsep matematika yang diberikan. 

Bidang studi matematika yang bersifat abstrak, media dapat digunakan untuk mengkonkretkan 

keabstrakan tersebut. Media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan yang merangsang 

untuk belajar (Ngalimun, 2017:82).  

 

Adanya permasalahan yang terjadi pada siswa  Kelas X   SMA Negeri 1 Sendang Agung Lampung 

Tengah harapan peneliti bahwa guru serta peneliti dapat berkolaborasi untuk melakukan penelitian 

tindakan kelas menggunakan pendekatan matematika realistik berbantuan media pembelajaran yang 

relevan.  

Pemilihan Kesungguhan untuk media pembelajaran materi pecahan dikarenakan  kesungguhan  yang 

berbentuk seperti balok dapat menarik perhatian siswa, serta dapat melatih kerja sama dan konsentrasi 
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siswa. Harapannya dengan menggunakan media tersebut dapat meningkatkan pemahaman konsep 

matematika.  

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: 

Apakah penerapan pendekatan matematika realistik berbantuan kesungguhan dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika materi pecahan sederhana pada siswa Kelas X SMA Negeri 1 Sendang 

Agung Lampung Tengah Tahun Ajaran 2021-2022? Apakah penerapan pendekatan matematika 

realistik berbantuan kesungguhan dapat mencapai kriteria ketuntasan belajar matematika materi 

pecahan siswa Kelas X SMA Negeri 1 Sendang Agung Lampung Tengah  Tahun Ajaran 2021-2022? 

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar matematika materi pecahan sederhana menggunakan pendekatan 

matematika realistik berbantuan  kesungguhan  pada siswa  Kelas X   SMA Negeri 1 Sendang Agung 

Lampung Tengah  Tahun Ajaran 2021-2022. Untuk mengetahui pencapaian target kriteria ketuntasan 

belajar matematika materi pecahan sederhana menggunakan pendekatan matematika realistik 

berbantuan  kesungguhan  pada siswa  Kelas X   SMA Negeri 1 Sendang Agung Lampung Tengah  

Tahun Ajaran 2021-2022. 

 

Hipotesis Tindakan dan Indikator Keberhasilan 

Hipotesis tindakan dan indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut: 

 

Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan pendekatan matematika realistic berbantuan 

media kesungguhan dapat meningkatkan hasil belajar matematika materi pecahan siswa  Kelas X   

SMA Negeri 1 Sendang Agung Lampung Tengah. 

 

Indikator Keberhasilan 

Penggunaan pendekatan matematika realistik berbantuam media permainan  Kesungguhan pecahan 

dapat dikatakan meningkat jika hasil belajar yang diharapkan bisa tercapai. Adapun indikatornya 

dapat dirumuskan sebagai berikut: Secara Individua, siswa mendapatkan kompetensi mencapai   

kompetensi  yaitu ≥ 70 yang telah ditetapkan oleh sekolah pada mata pelajaran matematika materi 

pecahan sederhana.  

 

Secara Klasikal: siswa mendapatkan  kompetensi mencapai   kompetensi  yaitu ≥ 70 pada mata 

pelajaran matematika materi pecahan sederhana dan pelaksanaanya mencapai kategori dengan 

persentase ≥ 85% dari jumlah total siswa 1 kelas(Trianto, 2009:241). 

 

Kajian Teori 

Kajian teori berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian. Kajian teori ini akan 

membahas tentang hasil belajar, faktor- faktor yang mempengaruhi hasil belajar, pembelajaran 

matematika, materi pecahan sederhana kelas X, pendekatan matematika realistik dan media 

pembelajaran dan  kesungguhan . 

 

Belajar adalah proses aktif internal individu dimana melalui pengalamannya berinterkasi dengan 

lingkungan menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku yang relatif permanen. Belajar sebagai 

proses internal individu yang melibatkan unsur kognitif, afektif (motivasi dan minat) dan psikomotor, 
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dalam hal ini pancaindra tempat dimana pesan dan kesan masuk ke dalam sistem kognitif (Deni, 

2014:4). Sedangkan menurut (Sudjana, 1989; Syah, 2001; Deni, 2014:4) memandang bahwa belajar 

adalah perubahan tingkah laku individu akibat adanya pengalaman, atau berinteraksi dengan 

lingkungan.  

 

Menurut R. Gagne bahwa belajar dapat didefinisikan sebagai proses di mana suatu oraganisme 

berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Menurut E.R Hilgard, belajar adalah suatu 

perubahan kegiatan reaksi terhadap lingkungan. Perubahan kegiatan yan dimaksud mencakup 

pengetahuan, kecakapan, tingkah laku, dan ini diperoleh melalui latihan (pengalaman). Hilgard 

menegaskan bahwa belajar merupakan proses mencari ilmu yang terjadi dalam diri seseorang melalui 

latihan, pembiasaan, pengalaman dan sebagainya(Ahmad Susanto, 2013:2-3). 

 

Dapat diambil kesimpulan bahwa belajar adalah proses aktif internal yang menyebabkan terjadinya 

perubahaan tingkah laku yang melibatkan unsur kognitif, afektif dan psikomotor. Belajar sutau proses 

penting bagi perubahan setiap individu yang mencakup segala sesuatu pada tingkat pengetahuan, 

keterampilan dan sikap. 

 

Berdasarkan uraian tentang konsep belajar diatas, dapat dipahami makna hasil belajar, yaitu 

perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kogniti, afektif, dan 

psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar.  

 

Menurut Nawawi bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam 

mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes 

mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu(Ahmad Susanto, 2013:5).  

 

Menurut Erman S (dalam Tukiran, 2010:69) hasil belajar mencakup aspek yang berkenaan dengan 

perubahan dan kemampuan yang telah dimiliki siswa pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Perubahan dan kemampuan yang telah dimiliki tersebut bisa berupa komunikasi, interaksi, kreativitas, 

dan sebagainya.  

 

Hasil Belajar adalah proses belajar yang akan menghasilkan suatu perubahan tingkah laku. Hasil 

belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif permanen pada individu, yang ditunjukkan oleh 

adanya kemampuan bereaksi, dimana kemampuan bereaksi itu akan terbentuk dengan kuat jika ada 

pengulangan dan penguataan (Deni, 2014:8). Menurut Bloom (dalam Deni, 2014:10), 

menggolongkan hasil belajar itu menjadi tiga bagian yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. 

 

Berdasarkan dari berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan perubahan 

tingkah laku siswa berupa baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik yang akan terbentuk dari 

proses belajar mengajar. Hasil belajar siswa mencakup segala hal berkaitan dengan mata pelajaran 

yang dipelajari di sekolah. Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman siswa sebagai hasil interaksi 

dengan lingkungan dan tergantung pada masing-masing pemahaman diri setiap individu. 

 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti „tengah‟, „perantara‟. atau 

„pengantar‟. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung 

diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan 

menyusun kembali informasi visual atau verbal. 
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Menurut Gagne dan Briggs (dalam Azhar, 2011:4) secara emplisit mengatakan bahwa media 

pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran. 

Media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di 

lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. 

 

METODE PENELITIAN 

Karakter siswa  SMA Negeri 1 Sendang Agung berbeda- beda. Mengingat keberadaan para siswa 

berada pada lingkungan daerah dan latar belakang yang berbeda. Sehingga memiliki karakter yang 

bervariasi. Oleh karenanya kemampuan siswa dalam KBM memiliki tingkat perbedaan yang tinggi, 

begitu pula dengan para guru yang memiliki karakteristik dengan yang lain. 

 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini bersifat kolaboratif. Guru kelas yang melakukan kegiatan 

proses pembelajaran. Peneliti membantu guru dalam menyiapkan media pembelajaran dan melakukan 

pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan guru serta siswa selama proses pembelajaran di dalam 

kelas menggunakan pendekatan matematika realistik berbantuan kesungguhan.  

 

Pelaksanaan penelitian ini di laksanakan sebanyak dua kali pertemuan (2 Siklus) di SMA Negeri 1 

Sendang Agung Lampung Tengah.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian tindakan kelas yang direncanakan menggunakan 2 siklus, sebelum melaksanakan siklus I 

dan siklus II dilaksanakan pra siklus. Siklus pertama dan kedua menguraikan sub pokok bahasan yang 

berbeda yaitu siklus 1 sub pokok bahasan “Mengenal Pecahan”. Siklus II sub pokok bahasan 

“Mengenal dan Membandingkan Pecahan”. Waktu pelaksanaan 2  X  45 menit (2 jam pelajaran) 

dalam 1 kali pertemuan. 

 

Proses pembelajaran dalam penelitian ini menggunakan lembar soal evaluasi dan lembar pengamatan 

untuk mengukur sejauh mana hasil belajar siswa dan target   kompetensi  yang dicapai siswa setelah 

mengikuti pembelajaran matematika dengan menerapkan pendekatan matematika realistik 

berbantuan  kesungguhan . Secara rinci, hasil penelitian akan diuraikan sebagai berikut: 

 

Sebelum kegiatan penelitian dilaksanakan, peneliti melakukan observasi terlebih dahulu di  SMA 

Negeri 1 Sendang Agung Lampung Tengah. Berdasarkan hasil observasi, diperoleh data mengenai 

kondisi pembelajaran di  SMA Negeri 1 Sendang Agung Lampung Tengah.  

 

Proses pembelajaran yang berlangsung masih berpusat pada guru, siswa kurang memperhatikan 

dan kurang menggunakan pendekatan ataupun media pembelajaran yang ada. Data yang diperoleh 

dari observasi menunjukkan hasil penilaian harian siswa pada mata pelajaran matematika materi 

pecahan sederhana masih banyak yang belum dapat mencapai   kompetensi  sebesar ≥ 70.  

 

Berdasarkan analisis pengumpulan data maka diperoleh kesimpulan tentang data hasil belajar siswa. 

Rekapitulasi hasil belajar siswa dapat dilihat pada Tabel berikut: 
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Tabel Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II 

 

Siklus Rata-rata Kategori Jumlah Presentase 

Pra Siklus  90 Tuntas 27 33,33% 

Belum Tuntas 4 66,67% 

Siklus I 67,20 Tuntas 25 67.20% 

Belum Tuntas 6 32.80% 

Siklus II 73,55 Tuntas 25 73,55% 

Belum Tuntas 6 26,45 

 

 

Berdasarkan Tabel menunjukan peningkaan hasil belajar siswa secara individual setelah dilakukan 

sampai tahap siklus II. Hasil belajar siswa yang mengalami peningkatan belum dapat dikatakan 

sebagai bukti keberhasilan penggunaan pendekatan matematika realistik berbantuan  kesungguhan  

pada proses pembelajaran. 

 

Data ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus II dapat dilihat pada Gambar. 

 

Gambar Diagram Ketuntasan Belajar Siklus I  (Sumber: Data Primer) 

 

 

Berdasarkan gambar tersebut, Data yang diperoleh pada siklus I menunjukan terdapat 25 siswa 

(69,20%) tuntas belajar dan 6 siswa (32.80%) belum tuntas belajar dengan kompetensi rata-rata 

67,20. Hasil presentase belum mencapai indikator keberhasilan belajar secara klasikal yang telah 

ditetapkan, sehingga peneliti melanjutkan pada siklus II dengan materi dan waktu yang berbeda. 

 

 

Data ketuntasan hasil belajar pada siklus II dapat dilihat pada Gambar berikut. 

Siklus I 

32.80% 

67.20%   

Tuntas 

Belum Tuntas 
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Gambar Diagram Ketuntasan Belajar Siklus II  (Sumber: Data Primer) 

 

 

Berdasarkan gambar, data yang diperoleh pada siklus II menunjukkan terdapat 25 siswa (73,55%) 

tuntas belajar dan 6 siswa belum tuntas belajar dengan kompetensi rata-rata (26,45%). Hasil 

presentase belajar siklus II belum mencapai kriteria ketuntasan secara klasikal yang telah ditetapkan 

yaitu ≥ 85% hanya mencapai 73,55%. Berdasarkan peroleh kompetensi tersebut, dapat diketahui 

bahwa hasil belajar dari siklus I ke siklus II terjadi peningkatan 4,35%. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan 

pendekatan matematika realistik berbantuan kesungguhan belum dapat dikatakan meningkatkan hasil 

belajar matematika materi pecahan sederhana pada siswa Kelas X   SMA Negeri 1 Sendang Agung 

Lampung Tengah Tahun Ajaran 2021-2022. Peningkatan hasil belajar siswa secara individu baru 

dibuktikan dari sebelum peneliti melakukan tindakan kelas bahwa 6 siswa mendapatkan  

kompetensi di bawah   kompetensi  selanjutnya pada siklus I siswa yang tuntas ada 25 siswa 

dengan persentase ketuntatasan 67.20% .  Pada siklus II siswa yang tuntas bertambah menjadi 25 

siswa dengan persentase ketuntasannya 73,55%.  Pada siklus I tidak dapat dilakukan dengan 

pelaksanaan melalui pembelajaran dengan menggunakan media lainnya dalam perangkat telah 

berakhir. Kriteria ketuntasan belajar yang diharapkan peneliti belum tercapai pada siklus II dengan 

persentase 73,55%  sehingga belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar secara klasikal yaitu ≥ 

85% dari jumlah siswa yang mendapatkan  komp et ens i  di atas dan hasil belajar dari siklus I ke 

siklus II  mengalami  peningkatan 4,35%. Demikian penelitian ini dinyatakan belum berhasil, siswa 

yang belum tuntas akan diberikan tindakan mandiri berupa latihan-latihan yang dipantau oleh guru 

sehingga diharapkan semua siswa dapat tuntas belajar. 

 

Saran 

Saran sebagai berikut: hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi 

peneliti lain dalam menggunakan pendekatan dan media pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran 

matematika. Bagi Siswa, siswa yang hasil belajarnya telah mencapai ketuntasan diharapkan mampu 

mempertahankan hasil belajar tersebut dan mampu lebih aktif dalam proses pembelajaran mata 

pelajaran matematika pendekatan matematika realistik berbantuan kesungguhan. Bagi Guru, 

sebelum pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik hendaknya guru 

mempersiapkan segala kebutuhan baik alat atau bahan yang digunakan selama proses pembelajaran.  

 

 

Siklus II 

26,45% 
73,55%   

Tuntas 

Belum Tuntas 
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ABSTRACT 

This research was carried out with the aim of increasing motivation and student learning outcomes in science 

subjects using the Discovery Learning model assisted by Interactive Worksheets for Grade VI SD GMIM II 

Bitung students. This type of research is classroom action research (CAR). The subjects were grade VI SD 

GMIM II Bitung, totaling 25 students. PTK design uses the Kemmis and Taggart models which include 

planning, action and observation, and reflection. Data collection techniques using observation, tests, and 

documentation. Data analysis used quantitative and qualitative descriptive statistics. The results showed an 

increase in the percentage of learning outcomes, this can be seen from the KKM completeness of students from 

the pre-action activities and each cycle, namely in the pre-action of 40%, in the first cycle of 68%, while in the 

second cycle of 82%. This was accompanied by an increase in the average student learning outcomes from pre-

action of 71.64, cycle I of 76.24, while in cycle II of 78.36. Likewise, student motivation from cycle I also 

experienced an increase in cycle II. From cycle I, the average motivation indicator is 20% in cycle II to 46%. 

Thus it can be concluded that the use of the Discovery Learning model assisted by Interactive LKPD in science 

learning can increase student motivation and learning outcomes. 

Key Word: Motivation, Learning Outcomes, Science, Discovery Learning, Interactive Worksheets 

  

ABSTRAK   

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA dengan menggunakan model Discovery Learning berbantuan LKPD Interaktif pada Siswa kelas 

VI SD GMIM II Bitung. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subjeknya adalah siswa 

kelas VI SD GMIM II Bitung yang berjumlah 25 siswa. Desain PTK menggunakan model Kemmis dan Taggart 

yang meliputi perencanaan, tindakan dan observasi, serta refleksi. Teknik pengumpulan data menggunakan 

observasi, tes, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan statistik deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya peningkatan persentase hasil belajar, hal ini dapat dilihat dari ketuntasan KKM 

siswa dari kegiatan pra tindakan dan setiap siklus, yaitu pada pra tindakan sebesar 40%, pada siklus I sebesar 

68%,  sedangkan pada siklus II sebesar 82%. Hal tersebut diiringi dengan peningkatan rata-rata hasil belajar 

siswa dari pra tidakan sebesar 71,64, siklus I sebesar 76,24,  sedangkan pada siklus II sebesar 78,36. Begitu juga 

motivasi siswa dari siklus I juga mengalami kenaikan pada siklus II. Dari siklus I rata-rata indikator motivasi 

20% pada siklus II menjadi 46%.  Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa penggunaan model Discovery 

Learning berbantukan LKPD Interaktif dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

siswa.  

Kata Kunci: Motivasi, Hasil Belajar, IPA, Discovery Learning, LKPD Interaktif  

  

  

PENDAHULUAN  

Pandemi Covid-19 telah menyebar di Indonesia semenjak Januari 2020. Pandemi Covid19 

menyebabkan seluruh kegiatan terganggu, tidak terkecuali kegiatan dalam bidang pendidikan. 

Kegiatan pembelajaran di sekolah terpaksa ditiadakan sejak Maret 2020. Pembelajaran tatap muka di 

sekolah diganti dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah (BDR). Berdasarkan 
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instruksi dan keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri 

Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor 

HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan 

Pembelajaran pada Tahun Pelakaran 2020/ 2021 dan tahun akademik 2020/ 2021 di masa Pandemi 

Covid-19, SD SD GMIM II Bitung juga menyelenggarakan PJJ/ BDR untuk siswa tahun pelajaran 

2020/2021.  

 

Selama PJJ/ BDR kegiatan pembelajaran siswa didampingi oleh walli murid masingmasing. Sehingga 

peran wali, selain sebagai orang tua juga sebagai guru bagi anak-anaknya. Dalam membimbing putra-

putrinya, orang tua mendapat pengarahan dari guru. Seiring berjalannya waktu kendala dalam belajar 

muncul. Dilihat dari segi hasil belajar tes kognitif, terumata pada mata pelajaran IPA rendah. Dari 25 

siswa hanya 10 siswa yang dapat mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM) yaitu 75. Selain itu, 

motivasi siswa dalam belajar juga mulai nampak menurun, hal ini ditunjukkan dengan menurunnya 

jumlah siswa yang mengirim tugas tepat waktu, keaktivan bertanya kepada guru mulai berkurang, dan 

banyak wali yang mengeluh bahwa anaknya sulit diajak belajar.  

 

Donald (Hamalik, 2003:158) berpendapat motivasi adalah perubahan suatu energi dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi akan 

menyebabkan terjadinya suatu perubahan energi yang ada pada diri manusia, sehingga akan bergayut 

dengan persoalan gejala kejiwaan, perasaan dan juga emosi, untuk kemudian bertindak atau 

melakukan sesuatu. Sardiman (2005:75) berpendapat bahwa motivasi belajar dapat juga diartikan 

sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisikondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan 

ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau 

mengelak perasaan tidak suka itu.  

 

Agar hasil belajar siswa optimal, maka perlu adanya motivasi. Perlu diketahui bahwa motivasi 

berkaitan dengan suatu tujuan. Berdasarkan hal tersebut, ada tiga fungsi motivasi, yaitu: pertama, 

motivasi mendorong manusia untuk berbuat. Sehingga, motivasi sebagai penggerak atau motor yang 

melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan 

dikerjakan. Kedua, motivasi menentukan arah perbuatan, yakni mengarahkan ke tujuan yang hendak 

dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai 

dengan rumusan tujuannya. Ketiga, motivasi menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan. 

Motivasi membantu seseorang untuk menentukan prioritas suatu tindakan yang dapat mendukung 

tercapainya apa yang diharapkan. Sehingga seseorang cenderung akan mengabaikan hal yang tidak 

berguna dalam pencapaian harapan atau tujuan. Seorang siswa yang akan menghadapi ujian dengan 

harapan dapat lulus, tentu akan melakukan kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan waktunya 

untuk bermain ponsel atau membaca komik, sebab tidak selaras dan berguna dalam mencapai 

tujuannya.  

 

Selain itu, motivasi juga dapat menjadi pendorong suatu usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang 

akan melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. Keberadaan motivasi yang baik dalam belajar 

akan menunjukkan hasil yang baik pula. Dengan kata lain, dengan adanya usaha yang dilakukan 

dengan tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar itu akan dapat 

menghasilkan prestasi yang baik. Tingkat motivasi seorang siswa akan mempengaruhi tingkat 

pencapaian prestasi belajarnya. Dalam kegiatan belajar mengajar, motivasi baik instrinsik maupun 

ekstrinsik sangat diperlukan. Bagi siswa, motivasi dapat membantu mengembangkan aktivitas, 

mengarahkan serta memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar.  

 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-motivasi-belajar/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-motivasi-belajar/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-motivasi-belajar/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-motivasi-belajar/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-motivasi-belajar/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-motivasi-belajar/
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Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungan (Asep Jihad dan Abdul Haris, 2009:2). Jika pengertian ini dihubungkan dengan 

perbuatan belajar, maka perbuatan belajar terjadi karena interaksi seseorang dengan lingkungannya 

yang akan menghasilkan perubahan tingkah laku pada berbagai aspek, diantaranya pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan (Asep Jihad dan Abdul Haris, 2009:4).  

 

Istilah belajar dan mengajar merupakan dua istilah yang berbeda. Akan tetapi, keduanya memiliki 

kaitan yang sangat erat karena merupakan suatu proses dalam pembelajaran. Keduanya saling memilki 

hubungan timbal balik dan saling  menunjang. Telah banyak ahli yang mendefinisikan istilah 

mengajar ditinjau dari sudut pandang masing-masing. Setiap pandangan yang dikemukakan ahli, akan 

mempunyai kelebihan dan kekurangan masingmasing. Menurut Smith dalam Sanjaya (2006:96) 

mengemukakan bahwa mengajar adalah menanamkan pengetahuan atau keterampilan (teaching is 

imparting knowledge or skill).   

 

Berdasarkan uraian tentang konsep belajar dapat dipahami tentang makna hasil belajar. Makna hasil 

belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa menyangkut tiga aspke yaitu aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar. Pengertian tentang hasil belajar 

sebagaimana diuraikan di atas dipertegas lagi oleh Nawawi dalam K. Brahim (2007: 39), yang 

menyatakan bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan seorang siswa dalam 

mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes 

mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu. Dalam penelitian ini hasil belajar yang menjadi variable 

terikat adalah hasil belajar pada ranah kognitif, mata pelajaran IPA.  

 

IPA berasal dari kata sains yang berarti alam. Sains menurut Suyoso (1998:23) merupakan 

“pengetahuan hasil kegiatan manusia yang bersifat aktif dan dinamis tiada hentihentinya serta 

diperoleh melalui metode tertentu yaitu teratur, sistematis, berobjek, bermetode dan berlaku secara 

universal”. Menurut Abdullah (1998:18), IPA merupakan  “pengetahuan teoritis yang diperoleh atau 

disusun dengan cara yang khas atau khusus, yaitu dengan melakukan observasi, eksperimentasi, 

penyimpulan, penyusunan teori, eksperimentasi, observasi dan demikian seterusnya kait mengkait 

antara cara yang satu dengan cara yang lain”.  

 

Mengamati kenyataan tersebut, peneliti merasakan perlu dilakukan suatu upaya pembaharuan dalam 

pembelajaran tematik terutama pada mata pelajaran IPA di kelas VI SD SD GMIM II Bitung. Salah 

satu alternatif untuk mengatasi permasalahan  tersebut adalah menerapkan pembelajaran dengan 

model Discovery Learning berbantuan LKPD Interaktif. Dalam pembelajaran ini siswa menemukan 

sendiri konsep yang dipelajari dengan panduan LKPD Interaktif. Penerapan metode discovery 

berbantuan KPD Interaktif mengarahkan siswa aktif untuk memperoleh pengetahuan sehingga materi 

pelajaran lebih bermakna melalui konstruksi secara mandiri dari siswa. Dengan begitu diharapakan 

motivasi belajar siswa meningkat dan diikuti dengan hasil belajar siswa yang turut meningkat. 

Menyadari akan manfaat model Discovery yang belum diterapkan secara optimal pada pembelajaran 

di kelas VI SD SD GMIM II Bitung, maka peneliti tertarik untuk melalukan penelitian tindakan kelas. 

Tujuannya untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa Kelas VI pada muatan pelajaran IPA 

selama pembelajaran daring. Oleh karena itu, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian 

tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar IPA di Masa Pandemi dengan 

Discovery Learning berbantuan LKPD Interaktif pada Siswa Kelas VI SD SD GMIM II Bitung”.  
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Metode Discovery adalah suatu prosedur mengajar yang menitikberatkan belajar secara individual 

yang memanipulasi objek, dan ekperimentasi suatu konsep. Metode Discovery juga merupakan suatu 

tipe pengajaran yang meliputi metode yang mendesain untuk memajukan rentang yang luas dari 

belajar aktif, berorentasi pada proses, membimbing diri sendiri, inkuiri, dan metode belajar reflektif.  

Subroto (2002:192) mengemukakan bahwa metode Discovery adalah metode pembelajaran dimana 

siswa yang berperan untuk melakukan penemuan.   

 

Ada dua macam model pembelajaran Discovery (penemuan) yaitu: penemuan murni dan penemuan 

terarah. Model pembelajaran penemuan murni yaitu model pembelajaran penemuan yang tanpa ada 

petunjuk atau arahan, berbanding terbalik dengan model penemuan terarah. Pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan model Discovery terarah dengan berbantuan LKPD Interaktif.  

 

Trianto (2010: 111) berpendapat Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) adalah panduan peserta didik 

yang digunakan siswa untuk melakukan pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk 

pengembangan aspek lain dalam pembelajaran yang berbentuk panduan kegiatan penyelidikan atau 

pemecahan masalah sesuai indikator pencapaian hasil belajar yang harus dicapai. Sedangkan menurut 

Depdiknas (2008: 13), LKPD (student worksheet) adalah lembaran- lembaran berisi tugas yang harus 

dikerjakan oleh siswa, biasanya berbentuk petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu 

tugas, di mana tugas itu mengacu Kompetensi Dasar (KD) yang akan dicapainya. Penggunaan LKPD 

Interaktif berkaitan dengan pelaksanaan PJJ dalam jaringan sehingga siswa dapat mendapatkan 

tambahan wawasan yang lebih luas dan menarik, serta sebagai medium perantara yang mengantarkan 

informasi antara sumber dan penerima.  

  

METODE PENELITIAN  

Untuk mengetahui peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA dengan 

menggunakan Discovery Learning berbantuan LKPD Interaktif, maka ditetapkan indikator pencapaian 

keberhasilan sebagai berikut : Pertama, sebelum dilakukan pembelajaran dengan metode discovery, 

menurut peneliti motivasi dan hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA masih rendah. Terbukti 

dengan tingkat keaktifan siswa rendah dan hasil belajar 80% kurang dari KKM. Kedua, setelah 

dilakukan pembelajaran dengan metode discovery, diharapkan motivasi dan hasil belajar siswa 

terhadap mata pelajaran IPA meningkat. Sehingga hasil belajar siswa mencapai ketuntasan 80% 

mencapai KKM yang ditentukan yaitu nilai 75.  

 

Analisis Data Teknik Analisis Interaktif  

Dalam menganalisa data mengenai motivasi siswa, peneliti menggunakan model analisis interaktif. 

Menurut Miles dan Huberman (1992 : 16) dalam model analisis interaktif terdapat tiga komponen 

yang saling berkaitan, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.  

 

Teknis Analisis Diskriptif Komparatif  

Dalam menyusun dan menganalisis data hasil tes formatif, peneliti menggunakan teknis analisis 

diskriptif komparatif yaitu dengan membandingkan hasil tes formatif antar siklus.  

  

Hasil dan Pembahasan  

Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan dalam pembelajaran IPA, siswa kurang 

bersemangat dan cenderung tidak memperhatikan, hasil belajarnya rendah. Hasil dari observasi awal 

ini diperoleh informasi mengenai masalah yang terjadi, yaitu : Pertama, pembelajaran di rumah sejauh 

ini masih menggunakan Aplikasi WhatsApp. Kedua, siswa pasif dan jarang mengirim tugas. Ketiga, 

motivasi belajar siswa rendah. Keempat, hasil belajar IPA rendah, 10 siswa atau 40% dari 25 siswa 
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yang mencapai KKM. Kelima, interaksi guru dan siswa kurang, karena di masa pandemi. Keenam, 

dari 25 anak di kelas VI, yang rajin konsultasi sekitar 10 anak saja. Ketujuh, siswa merasa bosan 

mengerjakan tugas di rumah. Kedelapan, 15 siswa memiliki HP sendiri akan tetapi kontrol orang tua 

kurang. Kesembilan, wali murid banyak yang bekerja menjadi pekerja (buruh). Hanya 10 siswa yang 

mendapat pengawasan dari orang tua (Ibu) karena Ibu ada di rumah sebagai IRT.  

  

Data Hasil Belajar IPA  

Siklus I dan II masing-masing dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. Untuk Siklus I pertemuan 

pertama dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 2 November 2020. Kemudian pertemuan kedua 

dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020. Untuk Siklus II, pertemuan pertama 

dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 9 November 2020. Sedangkan pertemuan kedua dilaksanakan 

pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020. Pada siklus I dan II diperoleh data Hasil Belajar berupa 

daftar nilai IPA dan hasil ukur motivasi belajar IPA sebagai berikut. Daftar Nilai IPA dapat dituliskan 

dalam tabel sebagai berikut.  

  

Tabel 2. Hasil Belajar IPA Siswa Kelas VI  

No  Pembelajaran  Nilai  

Rata-Rata  

Jumlah Siswa Yang 

Mencapai KKM  

Prosentase  

1.  Pembelajaran awal  71,64  10  40%  

2.  Siklus I        

  a. Pembelajaran 1  74,32  15    

  b. Pembelajaran 2  76,24  18  66%  

3.  Siklus II        

  a. Pembelajaran 1  76,48  19    

  b. Pembelajaran 2  78,36  22  82%  

  

Data hasil belajar IPA dapat disajikan dengan bentuk diagram sebagai berikut.  

 
Diagram Gambar. Hasil Belajar IPA Kelas VI  
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Data Motivasi Belajar IPA  

Berdasarkan hasil pengamatan pada pembelajaran awal, serta pada siklus I pertemuan ke-1, siklus I 

pertemuan ke- 2, siklus II pertemuan ke-1, dan siklus II pertemuan ke-2 didapatkan data sebagai 

berikut.  

 

 

 

Tabel  Motivasi Belajar IPA Siswa Kelas VI  

Jumlah Siswa  PROSENTASE  

NO  PEMBELAJARAN  MODUS  yang motivasinya Tinggi 

(Nilai 4)  

Motivasi 

Belajar  

1.  Pembelajaran awal  1  3  12%  

2.  Siklus I        

  a. Pembelajaran 1  2  5    

  b. Pembelajaran 2  3  5  20%  

3.  Siklus II        

  a. Pembelajaran 1  4  11    

  b. Pembelajaran 2  4  12  46%  

  

  

  

Data motivasi belajar IPA dapat disajikan dalam diagram berikut.  

 
Gambar. Motivasi Belajar IPA Kelas VI  
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Pembahasan Pembelajaran Awal  

Hasil belajar IPA pada pembelajaran awal terlihat nilai rata-rata yang dicapai 71,64 dan jumlah siswa 

yang mencapai KKM adalah 10 anak (40%). Pada kegiatan pembelajaran awal, siswa memiliki 

motivasi yang sebagian besar (modus) adalah kategori nilai 1 yang berarti masih banyak siswa yang 

menunjukkan 1 indikator motivasi belajar. Tingkat prosentase motivasi belajar siswa sebesar 12%. 

Hasil pengamatan motivasi belajar yang menunjukkan 1 indikator sebanyak 9 siswa, yang 

menunjukkan 2 indikator sebanyak 7 siswa, yang menunjukkan 3 indikator sebanyak 6 sisiwa, dan 

menunjukkan 4 indikator sebanyak 3 siswa.   

 

Siklus I  

Hasil belajar IPA pada siklus I pembelajaran 1 terlihat nilai rata-rata yang dicapai 74,32  dan jumlah 

siswa yang mencapai KKM adalah 15 anak. Nilai rata-rata dalam pembelajaran 2 adalah 76,24 dan 

jumlah siswa yang mencapai KKM adalah 18 anak. Dapat dihitung untuk kenaikan nilai siswa yang 

mencapai KKM pada siklus I sebesar 66%. Pada kegiatan Siklus I Pembelajaran 1, siswa memiliki 

motivasi yang sebagian besar (modus) adalah kategori nilai 2 yang berarti masih banyak siswa yang 

menunjukkan 2 indikator motivasi belajar yaitu sebanyak 9 siswa. Sedangkan 1 siswa masih 

menunjukkan 1 indikator motivasi. Kemudian yang menunjukkan 3 indikator sebanyak 9 siswa, dan 

yang menunjukkan 4 indikator sebanyak 5 siswa. Selanjutnya pada pertemuan kedua, hasil 

pengamatan motivasi belajar siswa menunjukkan sebanyak 10 siswa telah menunjukkan 3 indikator. 

Kemudian yang menunjukkan 1 indikator sebanyak 1 siswa, yang menunjukkan 2 indikator sebanyak 

9 siswa, yang menunjukkan 3 indikator sebanyak 10 siswa, dan yang menunjukkan 4 indikator 

sebanyak 5 siswa. Tingkat prosentase motivasi belajar siswa pada siklus I ini sebesar 20%.  

 

Siklus II  

Hasil belajar IPA pada siklus II pembelajaran 1 terlihat nilai rata-rata yang dicapai 76,48  dan jumlah 

siswa yang mencapai KKM adalah 19 anak. Nilai rata-rata pada pembelajaran 2 adalah 78,36 dan 

jumlah siswa yang mencapai KKM adalah 22 anak. Dapat dihitung untuk kenaikan nilai siswa yang 

mencapai KKM pada siklus kedua sebesar 82%. Sedangkan untuk motivasi belajar IPA, pada kegiatan 

Siklus II Pembelajaran 1, siswa memiliki motivasi yang sebagian besar (modus) adalah kategori nilai 

4. Banyak siswa yang menunjukkan 4 indikator motivasi belajar yaitu sebanyak 11 siswa. Sedangkan 

sebanyak 10 siswa telah menunjukkan 3 indikator. Hasil pengamatan motivasi belajar pada pertemuan 

kedua menunjukkan sebanyak 0 siswa atau tidak ada siswa yang menunjukkan 1 indikator. Sedangkan 

yang menunjukkan 2 indikator sebanyak 3 siswa, yang menunjukkan 3 indikator sebanyak 10 siswa, 

dan yang menunjukkan 4 indikator sebanyak 11 siswa. Sedangkan hasil pengamatan motivasi belajar 

pada pertemuan kedua yang menunjukkan 1 indikator sebanyak 0 atau tidak ada. Sedangkan yang 

menunjukkan 2 indikator sebanyak 3 siswa, yang menunjukkan 3 indikator sebanyak 10 siswa, dan 

yang menunjukkan 4 indikator sebanyak 12 siswa. Tingkat prosentase motivasi belajar siswa pada 

siklus II ini sebesar 46%.   

 

Hasil perbaikan pembelajaran pada siklus I dan siklus II bertahap mengalami kenaikan yang dapat 

dikatakan signifikan. Hal ini terbukti dengan semakin naiknya motivasi belajar IPA siswa kelas VI 

dengan menggunakan model Discovery Learning berbantuan LKPD Interaktif. Selain motivasi, hasil 

belajar IPA siswa kelas VI juga meningkat dari kondisi awal kemudian ke siklus I dan ke siklus II. 

Peningkatan hasil belajar diduga karena peserta didik lebih tertarik dalam belajar karena pembelajaran 

yang menantang dan mengasyikan melalui pembelajaran daring sehingga dapat menimbulkan 

motivasi belajar siswa yang tinggi sehingga berdampak pada meningkatnya hasil belajar siswa , hal ini 

sesuai dengan pendapat Slameto (2010:56) bahwa untuk mencapai hasil belajar yang baik, maka siswa 

harus mempunyai perhatian terhadap apa yang dipelajarinya.   
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SIMPULAN  

Berdasarkan hasil perbaikan pembelajaran tentang peningkatan motivasi dan hasil belajar IPA siswa 

kelas VI SD SD GMIM II Bitung, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Model Discovery Learning 

berbantuan LKPD Interaktif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan penggunaan Model 

Discovery Learning berbantuan LKPD Interaktif dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan 

simpulan hasil penelitian terdapat beberapa hal yang sebaiknya dilakukan guru dan siswa dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran dalam kelas, yaitu: 1) Guru dapat meningkatkan kemampuan 

dalam merancang pembelajaran yang menyenangkan dan dapat meningkatkan hasil belajar pada masa 

pandemi. 2) Model Pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan materi pembelajaran dan 

karakteristik siswa SD di masa pandemi. 3) Discovery Learning berbantuan LKPD Interaktif dapat 

dijadikan sebagai salah satu media untuk melakukan pembelajaran mata pelajaran yang lain di masa 

pandemi, dan 4) Siswa hendaknya mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh, meski tidak 

bertatap muka langsung dengan guru agar dapat memahami materi dengan baik.  
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ABSTRACT 

Researchers try to apply cooperative learning type make a match to overcome them. The use of this application 

is quite effective, because it is equipped with sharing using applications such as classroom, video conference, 

telephone or live chat, zoom or via WhatsApp group, and students can also hone their listening skills anywhere 

and anytime because the application is already installed on their Android. The results of observations during 

the study showed that students seemed enthusiastic when the application of the android application for learning 

to write anecdotal texts was introduced until it was applied to listening. When working on assignments, both 

group and individual assignments, all can collect assignments. The results of cycle 1 repetition, there are 6 

students who have not been able to reach the KKM. While in cycle 2, all students have reached the KKM. Based 

on the results of this study, the researchers suggested that high school English teachers try using the android 

application for learning listening aspects as well as other learning aspects. Researchers believe that their 

listening skills can develop better because learning facilities are easy and fun. Andorid applications can also be 

accessed whenever they want. 

Key Word: Android Application, Listening Skills, Learning To Write Anecdotal Texts 

 

ABSTRAK                                                                                             

Peneliti mencoba menerapkan pembelajaran kooperatif tipe make a match untuk mengatasinya. Penggunaan 

aplikasi ini cukup efektif, karena dilengkapi berbagi menggunakan aplikasi seperti classroom, video converence, 

telepon atau live chat, zoom maupun melalui whatsapp group, serta siswa juga dapat mengasah listening skill 

mereka dimanapun dan kapanpun karena aplikasi tersebut sudah terinstal di android mereka. Hasil pengamatan 

selama penelitian, menunjukkan bahwa siswa nampak antusias begitu penerapan aplikasi android pembelajaran 

menulis teks anekdot diperkenalkan hingga diterapkan untuk mendengarkan. Waktu mengerjakan tugaspun, baik 

tugas kelompok maupun individu, semua dapat mengumpulkan tugas. Hasil ulangan siklus 1, ada 6 siswa yang 

belum dapat mencapai KKM. Sedang pada siklus 2, semua siswa sudah mencapai KKM. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut, peneliti menyarankan agar guru bahasa Inggris SMA mencoba menggunakan aplikasi 

android untuk pembelajaran aspek listening maupun aspek-aspek pembelajaran yang lain. Peneliti percaya, 

kemampuan listening mereka bisa berkembang lebih baik karena fasilitas belajar yang mudah dan 

menyenangkan. Aplikasi andorid juga dapat diakses kapanpun mereka menginginkannya. 

Kata Kunci : Aplikasi Android, Listening Skill, Pembelajaran Menulis Teks Anekdot 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Dunia saat ini sedang marak-maraknya wabah coronavirus yang mana virus yang menyebabkan 

penyakit mulai dari gelaja ringan samapai berat. Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19) adalah 

penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumya pada manusia. virus ini pertama kali 
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terjadi di Wuhan Cina yang membuat kedaruratan kesehatan masyarakat dan meresahkan dunia 

hingga menyebar ke berbagai negara dan salah satu negara yang terkena dampak dari wabah ini 

adalah Inggris. Pada tanggal 2 Maret 2020, Inggris melaporkan kasus COVID-19 sebanyak 2 kasus. 

Sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 ada 10 orang yang dinyatakan positif corona. 

 

Pandemi Covid 19 masih menjadi pusat perhatian dunia. Dimana virus COVID 19 (coronavirus 

disease 2019) merupakan jenis penyakit yang berasal dari golongan coronavirus (SARS-Cov-2) atau 

biasa disebut virus Corona. Penyakit ini pertama kali mucul di kota Wuhan, Cina, pada bulan 

Desember 2019. Virus ini mulai menyebar dan menjangkiti para korbannya dengan sangat cepat 

hingga berbagai negara, salah satunya negara Inggris. Sejak pertengahan maret 2019 virus menyebar 

dengan cepat di Inggris sehingga pemerintah mengambil keputusan dengan meliburkan sekolah, 

universitas, dan para pekerja instansi dipemerintahan dan melakukan semua kegiatan dari rumah saja. 

 

Adanya virus COVID-19 di Inggris saat ini berdampak bagi seluruh mayarakat dan juga berdampak di 

berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pariwisata dan termasuk ke dalam dunia pendidikan. Pada 

tanggal 24 Maret 2020 Menteri pendidikan Dan Kebudayaan Republik Inggris mengeluarkan Surat 

Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat 

Penyebaran Covid, dengan meliburkan seluruh aktivitas pendidikan dan harus menghadirkan alternatif 

untuk proses pendidikan bagipeserta didik maupun mahasiswa yang sekarang tidak bisa melaksanakan 

proses pembelajaran pada suatu lembaga pendidikan. 

 

Pembelajaran tatap muka terbatas merupakan sistem pembelajaran terbaru yang diterapkan di Inggris. 

Pembelajaran ini merupakan peralihan dari pembelajaran daring yang telah dilaksanakan lebih kurang 

satu tahun. Pembelajaran tatap muka terbatas membatasi beberapa hal yang menyangkut dalam 

kegiatan belajar mengajar dengan tujuan meminimalisasi penyebaran virus Covid-19. Kebijakan 

pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas telah melaluikeputusan bersama antara Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 

03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 

Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19). Keputusan tersebut antara lain (1) pembelajaran tatap muka terbatas dilakukan 

dengan menerapkan protokol kesehatan, (2) pendidik dan tenaga kependidikan telah divaksin, (3) 

Orang tua/wali siswa mengizinkan siswa untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas, dan (4) 

jumlah siswa dalam pembelajaran tatap muka terbatas adalah setengah dari jumlah siswa keseluruhan 

(maksimal 18 siswa dalam satu ruangan).  

 

Dalam pembelajaran tatap muka terbatas, guru dituntut untuk melakukan dua jenis pembelajaran 

sekaligus, yaitu pembelajaran luring dan pembelajaran daring. Hal ini dikarenakan adanya 

pembatasan pada siswa yang mengikuti pembelajaran di kelas, sehingga siswa yang tidak mendapat 

bagian belajar di kelas harus mengikuti pembelajaran jarak jauh atau daring. Ketentuan dalam 

pembelajaran tatap muka terbatas ini tentunya membuat guru harus mempersiapkan rancangan 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan belajar. Rancangan pembelajaran ini 

pun juga perlu dibuat menjadi dua jenis yang meliputi rancangan pembelajaran tatap muka terbatas 

dan rancangan pembelajaran daring. Persiapan dan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas 

merupakan tantangan bagi guru untuk menciptakan dua jenis kegiatan belajar mengajar yang kondusif 

serta dapat mencapai tujuan pembelajaran dalam waktu bersamaan.  

 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) 

menyatakan bahwa : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
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belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,masyarakat, bangsa, dan negara. 

 

Pendidikan merupakan suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri 

sebaik mungkin terhadap lingkungannya dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam 

dirinya yang akan memungkinkan untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat. Melalui 

pendidikan manusia mampu memahami hal-hal yang baru ditemukan yang telah diturunkan dari 

generasi ke generasi. Pendidikan merupakan salah satu jembatan manusia untuk mencapai cita-

citanya. Di masa modern ini, semakin tinggi pendidikan seseorang maka ilmu pendidikan yang 

didapatkan akan semakin luas. Selain itu, pendidikan berfungsi untuk melatih sumber daya manusia 

sehingga dapat dibentuk sebagai penggerak dalam mewujudkan negara yang maju dan makmur. 

Kualitas pendidikan yang baik, akan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten. Kualitas 

yang baik dapat dicapai dengan kerja sama yang melibatkan pihak-pihak terkait. Salah satu upaya 

yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu dengan meningkatkan kualitas 

pembelajarannya.  

 

Keterampilan berbahasa mempunyai empat komponen, yaitu: (1) keterampilan menyimak (listening 

skills);(2) keterampilan berbicara (listening skills); (3) keterampilan membaca (reading skills); dan (4) 

keterampilan menulis (writing skills)”. Empat keterampilan tersebut disisipkan pada pembelajaran 

bahasa Inggris dengan kompetensi-kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam sebuah 

pembelajaran. Namun, pada kenyataanya sejak tahun 2019 sampai tahun 2021, pembelajaran 

dilakukan secara daring untuk antisipasi penularan virus covid-19. Sesuai dengan anjuran pemerintah 

melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan upaya pencegahan 

terhadap penyebaran Covid-19 dengan membuat kebijakan pembelajaran dari rumah (BDR) yang 

dilakukan secara online.  

 

Keterbatasan waktu pembelajaran membuat siswa menjadi cepat bosan dan tidak ada keseriusan 

dalam mengikuti proses belajar daring (online) yang berkaitan dengan tugas mengenai keterampilan 

menulis. Keterampilan menulis dianggap sebagai keterampilan yang paling kompleks. Menulis 

dianggap sebagai keterampilan yang paling kompleks, karena dalam menulis banyak hal-hal yang 

perlu diperhatikan.   

 

Pembelajaran bahasa Inggris pada kurikulum 2013 mempelajari berbagai teks yang berbeda-beda 

pada setiap KD yang sudah ditetapkan yang telah ditetapkan di kurikulum 2013. Teks-teks tersebut 

terbagi pada kompetensi-kompetensi yang sudah tertuang  dalam silabus. Salah satu kompetensi dasar 

(KD) yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa Inggris menurut kurikulum 2013 untuk siswa 

kelas X.1 SMA adalah menulis teks anekdot. 

 

Model pembelajaran kooperatif memiliki beberapa tipe salah satunya adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe make a match. Salah satu keunggulan model pembelajaran kooperatif tipe make a 

match ini yaitu peserta didik mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik, 

dalam suasana yang menyenangkan.  

 

Pembelajaran tatap muka terbatas di SMA Negeri 1 Sekampung Udik dilakukan dalam dua sesi. Sesi 

pertama dilakukan pada minggu pertama untuk siswa absen ganjil, dan minggu kedua untuk siswa 

absen genap. Kedua sesi tersebut dilaksanakan dengan cara yang sama tanpa membedakan cara 

mengajar ataupun guru yang mengajar. Meskipun demikian, kedua sesi tersebut masih dianggap 
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kurang maksimal jika dilihat dari guru dan siswa yang baru saja merasakan kembali pembelajaran 

tatap muka. Tujuan pembelajaran masih belum tercapai sesuai perencanaan.  

 

Sebelum diberlakukannya pembelajaran tatap muka terbatas, siswa kelas X.1 SMA Negeri 1 

Sekampung Udik sudah mengalami kesulitan dalam mempraktikkan keterampilan menulis teks 

anekdot. Dengan demikian penulis melakukan penelitian dengan judul : Meningkatan Kemampuan 

Menganalisis Struktur dan Kebahasaan serta Menciptakan Kembali Teks Anekdot dalam 

Problematika Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTM) Siswa Kelas X.1 IPS-1 semester ganjil  

SMA Negeri 1 Sekampung Udik Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat di rumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimanakan cara 

meningkatan kemampuan menganalisis struktur dan kebahasaan serta menciptakan kembali Teks 

Anekdot siswa kelas X.1  SMA Negeri 1 Sekampung Udik Tahun Pelajaran 2021/2022. Dapatkah 

model pembelajaran kooperatif tipe make a match meningkatkan kemampuan menganalisis struktur 

dan kebahasaan teks anekdot peserta didik kelas X.1  SMA Negeri 1 Sekampung Udik Tahun 

Pelajaran 2021 /2022?  Apakah Solusi dari problematika pembelajaran tatap muka terbatas dalam 

menulis teks anekdot siswa kelas  X.1  SMA Negeri 1 Sekampung Udik Tahun Pelajaran 2021/ 2022 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui dan memaparkan tentang dapat atau 

tidaknya model pembelajaran kooperatif tipe make a match meningkatkan kemampuan menganalisis 

struktur dan kebahasaan teks anekdot pada pada peserta didik Kelas X.1 SMA Negeri 1 Sekampung 

Udik Tahun Pelajaran 2021/2022. Untuk mengetahui dan memaparkan tentang dapat atau tidaknya 

model pembelajaran kooperatif tipe make a match meningkatkan kemampuan menciptakan kembali 

teks anekdot pada pada peserta didik Kelas X.1  SMA Negeri 1 Sekampung Udik Tahun Pelajaran 

2021/2022. Mendeskripsikan solusi dari problematika pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dalam 

menulis teks anekdot pada siswa kelas X.1  SMA Negeri 1 Sekampung Udik Tahun Pelajaran 

2021/2022. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pembelajaran merupakan kegiatan atau proses yang membantu individu atau kelompok untuk 

mengubah tingkah laku dengan belajar pada bahan ajar dan lingkungan. Pembelajaran juga dapat 

diartikan sebagai proses membantu peserta didik untuk menguasai ilmu pengetahuan dengan baik.  

 

Menurut Abidin (2015:3), pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan atau proses yang 

direncanakan dan dilaksanakan guru agar siswa belajar atau menguasai ilmu pengetahuan. Sejalan 

dengan pendapat Abidin, Kristiantari (2010:18).  

 

Sedangkan menurut Suprijono (2011:13), pembelajaran diartikan sebagai upaya guru untuk 

menyediakan fasilitas belajar bagi siswa. Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan suatu rangkaian proses yang telah direncanakan atau disiapkan oleh guru 

untuk membantu siswa menguasai ilmu pengetahuan sesuai dengan tujuan belajar. Bahasa merupakan 

alat yang digunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi oleh lebih dari satu individu. Chaer 

(2012:33) mengatakan bahwa bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer, 

dinamis, mempunyai makna, unik, bervariasi, dan menghasilkan produk sebagai alat komunikasi, juga 

menyatakan bahwa bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer yang digunakan 

oleh suatu kelompok masyarakat untuk berinteraksi, saling bertukar pikir, dan mengidentifikasikan. 
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Melalui pembelajaran bahasa Inggris, guru akan membantu siswa untuk menguasai 4 (empat) 

keterampilan berbahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Guru tidak akan hanya 

sekedar memberi materi dan tugas, melainkan menjadi fasilitator siswa untuk menguasai pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang harus diterapkan siswa di dalam kelas maupun kehidupan sehari-hari.  

 

Pembelajaran bahasa Inggris diadakan bukan hanya sekedar melatih kemampuan berbahasa siswa 

melainkan juga bertujuan untuk mengenalkan siswa bahwa bahasa Inggris. Menurut Kemendikbud 

(2017:2), mata pelajaran bahasa Inggris pada kurikulum 2013 memiliki tujuan agar siswa mampu 

menguasai 4 (empat) keterampilan berbahasa yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis.  

 

Empat keterampilan tersebut diwujudkan dalam kompetensi dasar dan dikembangkan berdasarkan 

kompetensi pengetahuan kebahasaan dan keterampilan berbahasa. Tiga lingkup materi tersebut adalah 

(1) bahasa, materi bahasa berisi pengetahuan tentang bahasa Inggris berdasarkan teori, (2) sastra, 

materi sastra berisi pemahaman, apresiasi, tanggapan, analisis, dan penciptaan karya sastra, dan (3) 

literasi, literasi berkaitan dengan mengembangkan keterampilan membaca dan menulis. 

 

Menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu 

bahasa, agar dapat dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang 

grafik itu (Tarigan, 2008:20). Seringkali lambang atau grafik tersebut perlu didefinisikan agar dapat 

dipahami oleh semua kalangan yang melihatnya.  

 

Pada dasarnya menulis adalah upaya untuk mengkomunikasikan gagasan, ide, pikiran, pendapat, 

opini, dan lain sebagainya. Media tulis memiliki bentuk yang bermacam seperti: surat, koran, majalah, 

selebaran, jurnal, buku, dan sejenisnya. Hal serupa diperkuat oleh pendapat Alwasilah (2008:83) 

bahwa menulis merupakan rutinitas sehari-hari manusia sebagai upaya mengikat ilmu agar tidak 

hanya terbang ke awan khilafan. Tabroni (2007:12), menyatakan bahwa penulis adalah pelaku 

komunikasi yang sedang terlibat dalam proses penyampaian pesan lewat media tulis.  

 

Menulis merupakan keterampilan yang lebih sulit dibandingkan tiga keterampilan bahasa yang lain 

yaitu menyimak (listening competence), membaca (reading competence), berbicara (speaking 

competence). Menulis dipandang sebagai kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan 

tulisan serta mengungkapkan gagasan. Menulis merupakan kegiatan yang produktif dan ekspresif, 

seseorang penulis haruslah terampil dalam memanfaatkan struktur bahasa dan kosa kata. 

Keterampilan menulis terebut, tidak akan datang secara otomatis melainkan haruslah melalui latihan 

dan praktik yang banyak (Tarigan, 2008:3).  

 

Kata pembelajaran berasal dari kata belajar mendapat awalan “pem” dan akhiran “an” menunjukkan 

bahwa ada unsur dari luar (eksternal) yang bersifat “intervensi” agar terjadi proses belajar. Jadi 

pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan oleh faktor eksternal agar terjadi proses belajar pada 

diri individu.  

 

Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi 

lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta 

didik melakukan proses belajar. Pembelajaran juga dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan 

atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Peran dari guru sebagai 

pembimbing bertolak dari banyaknya peserta didik yang bermasalah. Dalam belajar tentunya banyak 

perbedaan, seperti adanya peserta didik yang mampu mencerna materi pelajaran, ada pula peserta 

didik yang lambah dalam mencerna materi pelajaran. Kedua perbedaan inilah yang menyebabkan 
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guru mampu mengatur strategi dalam pembelajaran yang sesuai dengan keadaan setiap peserta didik. 

Oleh karena itu, jika hakikat belajar adalah “perubahan”, maka hakikat pembelajaran adalah 

“pengaturan”. 

 

Proses pembelajaran ditandai dengan adanya interaksi edukatif yang terjadi, yaitu interaksi yang sadar 

akan tujuan. Interaksi ini berakar dari pihak pendidik (guru) dan kegiatan belajar secara paedagogis 

pada diri peserta didik, berproses secara sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan 

evaluasi. Pembelajaran tidak terjadi seketika, melainkan berproses melalui tahapan-tahapan tertentu. 

Dalam pembelajaran, pendidik menfasilitasi peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Dengan 

adanya interaksi tersebut maka akan menghasilkan proses pembelajaran yang efektif sebagaimana 

yang telah diharapkan. 

 

Pembelajaran adalah aspek kegiatan yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Secara 

sederhana, pembelajaran dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjtan antara pengembangan 

dan pengalaman hidup. Pada hakikatnya, Trianto mengungkapkan bahwa pembelajaran merupakan 

usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan peserta didiknya (mengarahkan interaksi peserta 

didik dengan sumber belajar lain) dengan maksud agar tujuannya dapat tercapai. Dari uraiannya 

tersebut, maka terlihat jelas bahwa pembelajaran itu adalah interaksi dua arah dari pendidik dan 

peserta didik, diantara keduanya terjadi komunikasi yang terarah menuju kepada target yang telah 

ditetapkan. 

 

METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting karena menjadi suatu faktor dalam 

menanamkan pendekatan dalam penelitian. Metode penelitian adalah cara melaksakan penelitian yang 

telah direncanakan berdasarkan pendekatan yang dianut (Heryadi:2014).  

 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas. Beberapa 

alasan menggunakan metode ini karena memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kemampuan 

menganalisis struktur dan kebahasaan serta menciptakan kembali teks anekdot. Dalam melakukan 

penelitian tindakan kelas terdapat beberapa siklus yaitu siklus I, siklus II, dan seterusnya sampai dapat 

dinyatakan berhasil. Setiap siklus terdapat empat tahap yaitu (1) tahap perencanaan, (2) tahap 

pelaksanaan, (3) tahap pengamatan, dan (4) tahap refleksi. Setiap siklusnya meliputi tahapan 

perencanaan tindakan (planning), penerapan tindakan (action), mengobservasi dan menganalisis 

proses dan hasil tindakan (observation and evaluation), melakukan refleksi (reflection), dan 

seterusnya sampai mencapai kualitas pembelajaran dan hasil belajar yang diinginkan.” 

 

Lokasi penelitian pada penelitian saat ini di lakukan di SMA Negeri 1 Sekampung Udik. Lokasi 

penelitian telah dipertimbangkan melalui pengamatan yang mendalam sesuai dengan fokus penelitian. 

Penentuan lokasi penelitian sangat penting karena mempengaruhi kelayakan data pada penelitian. Hal 

ini sependapat dengan Moleong (2017: 128) yang menyatakan bahwa lokasi harus dipilih dengan 

mempertimbangkan secara mendalam fokus penelitian yang telah ditentukan. Oleh karena itu, perlu 

adanya observasi untuk menyesuaikan fokus penelitian dengan lokasi penelitian.  

 

Penentuan lokasi penelitian yang bertempat di SMA Negeri 1 Sekampung Udik didasarkan pada 

berbagai pertimbangan, diantaranya: (1) sejak sebelum adanya pandemi, siswa sudah mengalami 

kesulitan dalam menulis teks narasi fantasi, (2) adanya perubahan sistem pembelajaran membuat guru 

dan siswa harus menyesuaikan diri, (3) tidak semua siswa dalam keadaan mampu, sehingga ada 

sebagian siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran yang masih menggunakan media ponsel, (4) 
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sebagian besar siswa kesulitan membedakan teks, dan (5) SMA Negeri 1 Sekampung Udik berlokasi 

di daerah pedesaan yang dekat dengan persawaahan, yang artinya siswa harus memilih provider yang 

tepat agar tetap mendapat sinyal yang bagus.  

 

 Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian pada penelitian ini adalah lembar observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Instrumen ini berbentuk lembaran yang dilengkapi dengan pedoman aspek-aspek yang akan diteliti. 

Menurut Sukmadinata (2010:230) instrumen penelitian merupakan sebuah alat pengukur berisi 

pertanyaan yang jawabannya memiliki standar tertentu. Penggunaan instrumen penelitian bertujuan 

untuk memfokuskan proses pengambilan data pada data yang dibutuhkan saja. Berikut instrumen 

penelitian pada penelitian ini. Instrumen yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu lembar 

observasi guru, observasi peserta didik, tes, silabus, RPP, dan pedoman wawancara.  

 

Prosedur Penelitian  

Prosedur atau langkah-langkah penelitian adalah uraian secara perinci tahapan-tahapan kegiatan 

penulisa tindakan kelas (PTK) dalam setiap siklus. Tiap siklus terdiri atas perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan, observasi (evaluasi) dan refleksi.” Adapun prosedur penelitian adalah sebagai 

berikut. Penulis telah melakukan observasi awal dan menemukan hasil yang telah  dianalisis dari 

proses pembelajaran yang telah dilakukan.   Proses penelitian tindakan kelas dalam siklus I terdiri atas 

empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi.  

 

Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

Analisis data adalah suatu proses mengolah dan mengintrepretasi data dengan tujuan untuk 

mendudukkan berbagai informasi sesuai dengan fungsinya hingga memiliki makna dan arti yang jelas 

sesuai dengan tujuan penelitian.” Sehubungan dengan hal tersebut, Penganalisisan data yaitu proses 

menguraikan, memilah-milah, menghitung dan mengelompokkan data.” Analisis data dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menemukan upaya yang dilakukan guru dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil dari pembelajaran. Analisis data kualitatif digunakan 

untuk menentukan peningkatan dalam proses pembelajaran terutama proses penerapan model yang 

dilakukan pendidik sedangkan analisis data kuantitatif digunakan untuk menentukan peningkatan 

hasil belajar siswa sebagai pengaruh dari tindakan yang diberikan oleh pendidik. Data kuantitatif 

diolah menggunakan deskriptif presentase. Nilai yang diperoleh siswa dirata-ratakan untuk ditemukan 

berhasil atau tidaknya individu dan klasikal, sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya.  

Data kualitatif yang berasal dari observasi, wawancara, catatan harian dan  dokumentasi 

diklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek yang dijadikan fokus analisis terutama dalam hal perubahan 

sikap belajar peserta didik.  Hasil data kualitatif dikaitkan dengan data kuantitatif sebagai dasar untuk 

mendeskripsikan keberhasilan pelaksanaan pembelajaran menganalisis struktur dan kebahasaan serta 

menciptakan kembali teks anekdot secara tertulis menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

make a match yang ditandai dengan meningkatnya nilai peserta didik kelas X.1 SMA Negeri 1 

Sekampung Udik.  

 

Keberhasilan tindakan dilihat dari dua aspek, yakni aspek hasil tes dan aspek proses. Dari segi hasil 

tes, apabila 75% siswa sudah mendapatkan nilai lebih dari KKM yiatu 76 dengan konvensi nilai 2,67 

maka dapat dikatakan penelitian yang dilakukan telah berhasil. Dari segi proses, tindakan 

dikategorikan berhasil apabila siswa terlihat antusias yang ditandai dengan perubahan sikap dalam 

mengikuti proses pembelajaran menganalisis struktur dan kebahasaan serta menciptakan kembali teks 

anekdot menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make a match.  

 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 6  │ No. 1 │ JANUARI 2023 │    ISSN : 2620-9748              77 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pembagian siswa dalam pembelajaran tatap muka terbatas mengikuti kebijakan sekolah dengan aturan 

tanggal ganjil untuk jadwal masuk siswa absen ganjil dan tanggal genap untuk jadwal masuk siswa 

absen genap. Untuk sistem pembelajarannya, pihak sekolah menyerahkan pada guru masing-masing 

agar menyesuaikannya.  

 

PTM lebih difokuskan untuk penugasan, sementara pembelajaran daring difokuskan untuk 

pemahaman materi. Oleh karena itu, pembelajaran menulis teks narasi fantasi dilakukan dalam 2 

pertemuan, minggu pertama yang bertepatan pada tanggal 16 Oktober 2021 untuk siswa absen genap 

dan minggu kedua yang bertepatan pada tanggal 23 Oktober 2021 untuk siswa absen ganjil.  

 

Dengan waktu 80 menit tersebut guru telah mengurangi indikator dan menyederhanakan materi. 

Langkah-langkah pembelajaran dibuat seperti biasa, namun tetap mengikuti protokol kesehatan 

dengan menjaga jarak dan meniadakan diskusi kelompok. Kegiatan menyerap materi dilakukan secara 

individu. Dengan beberapa pengurangan indikator dan penyederhanaan materi, diharapkan siswa 

dapat mencapai tujuan belajar dengan cepat. Namun, pada kenyataannya justru mempersulit siswa 

dalam mencapai tujuan belajar, dikarenakan siswa tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar 

yang terkesan cepat dan terburu-buru.  

 

Problematika lain ada pada kesulitan guru dalam menerapkan langkah-langkah pembelajaran di dalam 

RPP. RPP sejatinya dibuat untuk mempermudah guru dalam melaksanakan pembelajarannya. Guru 

juga sudah memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya jika ada materi yang tidak 

dipahaminya. Namun, tidak ada aktivitas dari siswa selain hanya saling pandang dengan siswa lain 

dan bahkan menunduk untuk menghindari tatapan dari guru.  

 

Selain dengan menjelaskan ulang, guru Bahasa Indonesia juga memancing keaktifan siswa dengan 

mengadakan kuis dadakan pada pertemuan siswa absen genap dan kegiatan cerita berantai pada 

pertemuan dengan siswa absen ganjil. Perbedaan kegiatan belajar-mengajar ini merupakan ide guru 

tanpa melihat kondisi dan kebutuhan siswa selama PTM terbatas. Guru Bahasa Indonesia 

menganggap dengan kedua metode tersebut siswa akan terpacu untuk bersemangat memahami materi. 

Namun, pada kenyataannya siswa menjadi takut dan merasa tertekan dalam pembelajaran.  

 

Jika pada pelaksanaannya, pembelajaran tidak dapat berjalan sesuai rencana guru harus melaksanakan 

evaluasi untuk mengecek bagian mana yang masih salah dan harus diperbaiki agar pembelajaran 

kedepannya dapat berlangsung sesuai dengan RPP. Pengecekan ini tidak hanya pada komponen RPP, 

melainkan juga kondisi siswa selama belajar. Pembelajaran tatap muka terbatas ini memang 

membatasi segala hal yang ada dalam proses pembelajaran. Mulai dari waktu, indikator pencapaian, 

materi, hingga jumlah siswapun dikurangi. Sebagai seorang guru tentunya harus tetap membimbing 

siswa untuk memperoleh materi semaksimal mungkin dalam PTM terbatas ini, agar dapat 

mengerjakan tugas dengan hasil yang maksimal. Bukannya, dengan menyampaikan sedikit materi 

namun menuntut siswa untuk menciptakan karya yang sempurna.  

 

Melihat hasil tulisan teks narasi siswa yang masih belum sempurna, problematika lain muncul berupa 

tidak adanya perbaikan dalam menulis teks narasi fantasi. Beberapa kali telah ditekankan oleh guru 

bahwa teks narasi fantasi merupakan teks yang mengutamakan imajinasi. Hanya sebatas itu materi 

yang ditanamkan pada siswa mengenai teks narasi fantasi pada saat pembelajaran berlangsung. Dan 

kini setelah hasil tulisan siswa muncul, benar saja semuanya memang dalam bentuk alur imajinasi, 

namun tidak memiliki ketepatan dari segi struktur dan ejaannya. Melihat hal tersebut, guru 
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memaparkan bahwa tidak ada perbaikan yang mungkin dilakukan selain hanya sekadar memberikan 

penjelasan ulang. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dalampembelajaran. Pada akhirnya, guru 

tidak dapat melihat perkembangan siswa dalam pemahamnnya terkait teks narasi fantasi setelah 

adanya penjelasan ulang.  

 

Problematika lain yang datang dari guru dalam teknik dan pemberian tugas menulis teks narasi adalah 

kesulitannya dalam mengambil nilai siswa. Tidak adanya perbaikan dalam penulisan teks narasi, 

membuat guru kesulitan dalam mengambil nilai. Jika nilai ditulis apa adanya artinya pembelajaran 

tidak dapat memenuhi indikator penyampaikan. Hal ini dikarenakan lebih dari setengah siswa yang 

ada di kelas mendapat nilai di bawah rata-rata. Alokasi waktu yang dipersingkat membuat guru harus 

memanfaatkan waktu yang ada dengan efektif. Pilihan terakhir adalah dengan melaksanakan remidi di 

rumah, namun pilihan tersebut justru akan dimanfaatkan siswa untuk mencari cerita dari internet 

kemudian menyalinnya.  

 

Guru merupakan faktor utama yang mempengaruhi sebuah proses pembelajaran. Untuk menghasilkan 

siswa yang terampil, tentunya diperlukan guru yang tidak hanya menguasai materi namun juga pandai 

dalam mengajar dan mengelola kelas. Peranan guru dalam membimbing siswa untuk mencapai 

kepahaman pada sebuah indikator pembelajaran merupakan syarat agar dinyatakan pembelajaran 

tersebut berhasil. Setiap problematika pembelajaran tentunya membutuhkan solusi agar pembelajaran 

selanjutnya dapat berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang telah direncanakan. 

Solusi problematika pembelajaran dalam penelitian ini berasal dari guru dan peneliti yang bersama-

sama melakukan diskusi pada saat wawancara dilakukan. Berikut pemaparan solusi problematika 

menulis teks narasi fantasi dalam pembelajaran tatap muka terbatas siswa kelas X.1  SMA Negeri 1 

Sekampung Udik. 

 

Perubahan RPP tentunya diikuti juga dengan penerapan metode baru dalam pembelajaran. Metode 

pembelajaran merupakan poin-poin yang memuat langkah-langkah kegiatan belajar dalam bentuk 

yang nyata. Amri (2013: 113) juga menyatakan bahwa metode pembelajaran merupakan cara-cara 

yang digunakan oleh guru untuk menanamkan pengetahuan pada siswa. Pendapat lain juga datang 

dari Rusman (2011: 6) yang memaparkan bahwa metode pembelajaran digunakan untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa dapat mencapai indikator yang telah ditentukan. 

Guru hanya menyiapkan metode yang ada dan mengulangnya untuk pertemuan selanjutnya jika dirasa 

masih cocok dengan materi.  

 

Selain penerapan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan materi, guru juga 

akan menyiapkan media pembelajaran. Pada pembelajaran sebelumnya, guru mengaku bahwatidak 

pernah menggunakan media apapun dalam pembelajarannya. Media pembelajaran merupakan alat 

bantu untuk memudahkan siswa dalam memahami materi. Dalam membuat media pembelajaran 

memaparkan bahwa seorang guru harus memperhatikan tiga hal yang meliputi (1) tingkat kepahaman 

dengan media pembelajaran, seorang guru hrus memahami manfaat, jenis, dan tindak lanjut dalam 

penggunaan media pembelajaran, (2) keterampilan dalam membuat media pembelajaran, guru harus 

menyesuaikan kemampuan yang dimilikinya dengan media pembelajaran yang akan dibuatnya, dan 

(3) guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menilai keefektifan penggunaan media 

dalam kegiatan belajar mengajar.  

 

Upaya dalam mengatasi problematika pembelajaran tatap muka terbatas menulis teks narasi pada 

siswa kelas X.1  dibuat secara berkesinambungan antara satu sama lain. Setelah pengubahan RPP, 
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pembaharuan metode pembelajaran, dan penciptaan media, guru juga akan mengubah teknik dan 

taktik pembelajarannya.   

 

Bimbingan pribadi ini akan dilakukan secara offline maupun online menyesuaikan kesediaan dan 

kebutuhan siswa dalam bimbingan. Mengingat keterbatasan waktu dalam tatap muka dan komunikasi 

yang antara siswa dan guru, bimbingan pribadi dirasa guru adalah pilihan terbaik untuk siswa yang 

membutuhkan, khususnya yang memiliki nilai di bawah rata-rata. Dengan adanya bimbingan pribadi, 

siswa diharapkan dapat memahami teks narasi lebih mendalam dan guru juga dapat menilai siswa 

lewat kesungguhannya untuk memperoleh materi. 

     

Dalam rangka meningkatkan hasil belajar harus melalui peningkatan proses pembelajaran. 

Peningkatan proses pembelajaran dilakukan melalui tindakan kelas dan saat ini lebih dikenal 

dengan penelitian tindakan kelas. Dalam penelitian ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan siswa 

dan bagaimana pengaruh kegiatan tersebut terhadap peningkatan proses pembelajaran maupun hasil 

belajar siswa. Penelitian ini berangkat dari permasalahan yang terdapat di kelas X.1 semester ganjil 

SMA Negeri 1 Sekampung Udik Tahun Pelajaran 2021/2022, yaitu kurang tercapainya hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris. 

 

Pada siklus I hasil belajar siswa masih rendah yaitu 43% dan belum mencapai kriteria ketuntasan 

karena belum mencapai persentase 70%, siswa yang memperoleh nilai >70, pada siklus II hasil 

belajar jauh lebih meningkat dan telah mencapai kriteria ketuntasan yaitu 78%, hal ini terlihat  

bahwa persentase hasil belajar siswa telah mencapai 70%. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Kesimpulan diambil didasarkan pada rumusan masalah dan hipotesis yang telah diajukan, serta hasil 

penelitian yang didasarkan pada analisis data dan pengujian hipotesis, maka kesimpulan yang adapat 

diambil pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Problematika pembelajaran tatap muka terbatas 

dalam menulis teks anekdot, yaitu ;  Pembelajaran dilakukan secara terburu-buru karena waktu yang 

dibatasi,  Sulit memahami materi, media penunjang dalam pembelajaran, kesulitan mengondisikan 

kelas untuk belajar secara aktif, bahan referensi lain selain buku paket dan rangkuman 

 

Solusi dari problematika pembelajaran tatap muka terbatas dalam menulis teks anekdot, yaitu ; 

perangkat pembelajaran, siswa akan diberikan alur pembelajaran yang lebih efektif, akan diberikan 

metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan kebutuhan siswa, secara berkala 

mengondisikan kelas untuk membuat siswa kembali berkonsentrasi pada pembelajaran, mengubah 

teknik pembelajaran agar siswa mendapat suasana dan semangat baru dalam setiap pertemuan 

 

Ada pengaruh yang signifikan antara menggunakan metode make a match dalam pembelajaran 

menulis teks anekdot berbasis daring. Hal ini dibuktikan dengan nilai uji paired sampel t-test dengan 

nilai sebesar 0,000<0,05, maka hipotesis diterima. Pengaruh menulis teks anekdot di kelas X.1 

sebagai kelas yang dijadikan sampel penelitian dengan menerapkan pre-test (tanpa menggunakan 

metode) minggu pertama, dan post-test (menggunakan metode make a match) minggu kedua. Nilai 

rata-rata hasil belajar menulis teks anekdot pada saat pre-test sebesar 63 dan saat post-test 

mendapatkan nilai rata-rata sebesar 88. Berdasarkan rata-rata nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa 

post-test pembelajaran menulis teks anekdot secara daring menggunakan metode make a match lebih 

berpengaruh dibandingkan pre-test (tanpa menggunakan model). 

Saran 
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Demi kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan 

mutu pembelajaran maka penulis memberi saran sebagai berikut. penelitian ini diharapkan mampu 

menambah pengetahuan guru terkait problematika yang terjadi selama pembelajaran tatap muka 

terbatas, khususnya dalam pembelajaran menulis teks narasi. Selain itu, juga diharapkan guru dapat 

mengambil sikap dan memperbaiki sistem pembelajarannya agar dapat mencapai tujuan belajar 

dengan lebih mudah dengan waktu yang singkat dalam pembelajaran tatap muka terbatas.Sebagai 

pembimbing, fasilitator, dan seseorang yang sering berinteraksi dengan peserta didiknya seharusnya 

pendidik lebih memahami kecenderungan kecerdasan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. 

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat digunakan pendidik sebagai rujukan dalam pembelajaran 

menulis teks anekdot, dan dapat menjadi acuan pendidik untuk membuat strategi pembelajaran 

khususnya dalam menulis teks anekdot yang lebih kreatif dan inovatif 
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ABSTRACT 

Based on initial observations, the ability to write procedural texts for Class VII A students of SMP Negeri 1 

Seputih Banyak is still low. The low writing ability of students is caused by teacher factors and student factors. 

The teacher factor arises from the selection of the method used by the teacher. Student factors can be seen in the 

lack of motivation in students, lack of habituation to writing activities and students' difficulties in expressing 

ideas in writing procedure texts. In this regard, this study aims to determine the increase in the ability to write 

procedural texts using the field trip method. This research was conducted through four stages, namely planning, 

implementing, observing and evaluating and reflecting using two cycles. Data collection techniques in this study 

are observation tests and documentation. The results of the research on writing procedure texts using the field 

trip method for Class VII A students of SMP Negeri 1 Seputih Many experienced an increase, namely the results 

of observations of teacher activity cycle I 72.5% in the good enough category to 80% in the good category. The 

results of observations of student activity cycle I 62.50% category is not good to 90.00% category is very good. 

The number of students who completed the first cycle of 21 people increased to 29 people in the second cycle. 

Mastery learning classically from cycle I 65.62% increased to 89.66% in cycle II, so that it can be said to have 

met the mastery target of 85%. 

Key Word: Writing Ability, Writing Procedural Texts and Field Trip Methods. 

 

ABSTRAK 

Berdasarkan observasi awal, kemampuan menulis teks prosedur siswa Kelas VII A SMP Negeri 1 Seputih 

Banyak masih rendah. Rendahnya kemampuan menulis siswa disebabkan oleh faktor guru dan faktor siswa. 

Faktor guru muncul dari pemilihan metode yang digunakan oleh guru. Faktor siswa terlihat pada kurangnya 

motivasi pada diri siswa, kurangnya pembiasaan terhadap kegiatan menulis serta kesulitan siswa untuk 

menuangkan ide dalam menulis teks prosedur. Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan menulis teks prosedur menggunakan metode field trip. Penelitian ini 

dilakukan melalui empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi serta evaluasi dan refleksi dengan 

menggunakan dua siklus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi tes dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menulis teks prosedur menggunakan metode field trip siswa Kelas VII A SMP Negeri 1 Seputih 

Banyak mengalami peningkatan yaitu hasil observasi aktivitas guru siklus I 72,5% kategori cukup baik menjadi 

80% kategori baik. Hasil observasi aktivitas siswa siklus I 62,50% kategori kurang baik menjadi 90,00% 

kategori sangat baik. Jumlah siswa yang tuntas pada siklus I sebanyak 21 orang meningkat menjadi 29 oran 

pada siklus II. Ketuntasan belajar secara klasikal dari siklus I 65,62 % meningkat menjadi 89,66% pada siklus 

II, sehingga dapat dikatakan sudah memenuhi target ketuntasan yaitu 85%. 

Kata Kunci: Kemampuan Menulis, Menulis Teks Prosedur dan Metode Field Trip. 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya, pembelajaran bahasa adalah belajar berkomunikasi, mengingat bahasa merupakan 

sarana komunikasi dalam masyarakat. Untuk dapat berkomunikasi dengan baik, seseorang perlu 

belajar cara berbahasa yang baik dan benar. Pembelajaran tersebut akan lebih baik jika dipelajari sejak 
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dini dan secara berkesinambungan. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa disertakan dalam 

kurikulum. Hal ini berarti setiap siswa dituntut untuk mampu menguasai bahasa yang mereka pelajari 

terutama bahasa resmi yang dipakai oleh negara yang ditempati. Begitu pula di Indonesia, bahasa 

Indonesia menjadi materi pembelajaran yang wajib diberikan disetiap jenjang pendidikan, mulai dari 

sekolah dasar sampai jenjang perguruan tinggi. Hal ini dilakukan supaya siswa mampu menguasai 

bahasa Indonesia dengan baik dan benar serta mampu menerapkannya dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

SMP Negeri 1 Seputih Banyak menggunakan kurikulum 2013. Khususnya pembelajaran bahasa 

Indonesia pada kelas VII, salah satu materi pembelajaran yaitu teks prosedur. Kompetensi dasar yang 

menuntut siswa mampu menyusun teks cerita moral/fabel, ulasan, diskusi, cerita prosedur, dan cerita 

biografi sesuai dengan karakteristik teks yang akan dibuat baik secara lisan maupun tulisan. Akan 

tetapi, kebanyakan siswa belum mampu untuk menulis dengan baik. Hal inilah yang dialami siswa di 

SMP Negeri 1 Seputih Banyak. 

 

Menurut hasil observasi yang dilakukan proses pembelajaran kemampuan menulis   teks    prosedur   

siswa   rendah   yaitu  63,8%.  Karena,  sering kali  hanya beberapa siswa yang mendapatkan nilai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase ketuntasan 

dalam pembelajaran menulis teks prosedur. 36 orang siswa kebanyakan mendapat nilai dari 50-70. 

 

Beberapa hal yang menjadi penyebab rendahnya kemampuan menulis siswa kelas VII A  menurut 

guru mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu, pembelajaran menulis teks prosedur dilakukan secara 

konvensional. Dalam konteks ini, siswa diberi sebuah teori menulis teks prosedur kemudian melihat 

contoh dan akhirnya ditugaskan untuk membuat teks prosedur. Hal tersebut diperkuat dengan adanya 

fakta bahwa media atau sumber belajar yang variatif tidak dimunculkan oleh guru. Sumber belajar 

guru yang dapat dimanfaatkan oleh siswa yaitu buku paket bahasa Indonesia. Oleh karena itu, suasana 

belajar mengajar tentang kemampuan menulis menjadi membosankan dan siswa merasa jenuh 

mengikuti proses pembelajaran. 

 

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya keterampilan menulis, khususnya menulis teks prosedur 

diantaranya, 1) rendahnya antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia 

khususnya pembelajaran menulis teks prosedur, 2) adanya minat, perhatian dan motivasi siswa yang 

masih rendah, 3) kurangnya pembiasaan terhadap kegiatan menulis yang menyebabkan siswa menjadi 

terbebani apabila mendapatkan tugas untuk menulis, 4) sebagian siswa membutuhkan waktu yang 

cukup lama untuk dapat menuangkan ide dan gagasannya, 5) siswa belum mampu dalam menuangkan 

ide atau gagasan dengan baik, 6) siswa kurang bisa mengembangkan bahasa,  dan 7) kemampuan  

dalam menerima pembelajaran setiap siswa yang berbeda-beda. Selain itu, peneliti beranggapan 

metode pengajaran dan pembelajaran yang digunakan oleh guru dengan metode ceramah dan media 

contoh-contoh belum mengalami perubahan terhadap hasil pekerjaan siswa dalam menulis teks 

prosedur. 

 

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu adanya alternatif pembelajaran menulis teks prosedur untuk 

mendapatkan proses pembelajaran yang mampu meningkattkan antusiasme, minat dan memotivasi 

siswa, kemampuan dalam menuangkan ide, kemampuaan siswa dalam menulis teks prosedur. Dalam 

hal ini dengan menggunakan metode field trip, dapat digunakan untuk mensimulasikan keadaan nyata 

dan membantu siswa lebih dekat dengan objek pengamatan. Disamping itu, metode ini akan membuat 

siswa mengalami langsung apa yang dipelajari, lebih dekat dengan objek pengamatan dan lebih 

mudah untuk memahami sesuatu dengan melihat secara langsung 
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Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini ialah 

‘’Bagaimanakah Peningkatan Kemampuan Menulis Tesk Prosedur Menggunakan Metode Field Trip 

pada Siswa kelas VII A di SMP Negeri 1 Seputih Banyak  Tahun Pelajaran 2021-2022?’’ 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan diadakan penelitian ini ialah 

untuk mengetahui Peningkatan Kemampuan Menulis Teks Prosedur Menggunakan Metode Field Trip 

pada Siswa kelas VII A di SMP Negeri 1 Seputih Banyak  Tahun Pelajaran 2021-2022. Bahan  kajian  

dalam  meningkatkan hasil  pembelajaran  menulis  teks prosedur.. Memberikan sumbangan wawasan 

dan pengetahuan mengenai pembelajaran menulis teks prosedur. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Seputih Banyak, yang bertempat di Jl. KH. Hasyim Ashari 

No. 1 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah Provinsi 

Lampung. Penelitian ini  dilakukan  pada  semester genap  tahun pembelajaran 2021-2022,  pada  

semester  genap dari bulan Februari sampai Maret 2022. Subjek dari penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas VII A  SMP Negeri 1 Seputih Banyak.  Siswa kelas VII A  berjumlah 29 orang sisiwa, 10 

siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. Kegiatan penelitian ini akan dibantu oleh seorang guru 

sebagai observe. Observer bertugas untuk mengamati proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh 

guru dan proses pembelajaran  siswa. 

 

Jenis dan Metode Pengumpulan data 

Jenis data dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Mahmud (2011;147) 

menjelaskan data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk bilangan. Data kuantitaif adalah data 

yang berbentuk bilangan. Jadi dalam penelitian ini, data kualitatif diperoleh dari hasil observasi 

aktivitas guru dan siswa dalam proses belajar dan data kuantitatif diperoleh dari hasil pembelajaran 

menulis teks prosedur. Sumber data dalam penelitian ini adalah data kualitatif diperoleh dari hasil 

observasi aktivitas guru dan siswa. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari hasil kemampuan 

menulis teks prosedur. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu : Metode 

observasi. Menurut Mahmud (2011:168), observasi adalah tehnik pengamatan dan pencatatan 

sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk menemukan data dan 

informasi dari gejala atau fenomena secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penyelidikan yang 

telah dirumuskan. Dalam penelitian ini, menggunakan lembar obesrvasi aktivitas guru dan lembar 

observasi aktivitas siswa yang dikumpulkan ketika berlangsungnya proses belajar mengajar. 

 

Tes, menurut Mahmud (2011:185, tes adalah rangkaian pertanyaan atau alat lain yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan (keterampilan), pengetahuan, intelegensi, kemampuan, atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok. Dalam penelitian ini, berupa soal-soal yang diberikan guru 

dalam menulis teks prosedur. 

 

Metode dokumentasi, menurut Mahmud (2011:183), dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data 

yang tidak langsung ditunjukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen-dokumen 

tersebut dapat berupa foto atau video dalam kegiatan belajar mengajar. Pengamatan ini dilakukan 
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untuk melengkapi dan memastikan beberapa data yang diperhatikan saat berlangsungnya kegiatan 

mengajar. 

 

Teknik Analisis Data 

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis untuk mengetahui kesimpulan dan hasil belajar siswa. 

Data yang diperoleh melalui metode observasi dianalisis dengan melihat ketercapaian dalam tindakan 

pembelajaran, sedangkan data yang diperoleh melalui metode tes akan dianalisis menggunakan format 

penilaian. Hasil tes siswa tersebut akan diberi skor sesuai dengan pencapaian.  

 

Indikator Kinerja 

Indikator kinerja penelitian ini dilihat dari segi proses dan hasil sebagai berikut : Aktivitas guru 

dikatakan meningkat apabila skor aktivitas guru minimal berkategori baik. Aktivitas siswa dikatakan 

meningkat apabila skor aktivitas siswa minimal berkategori baik. Ketuntasan individu yaitu siswa 

dikatakan telah tuntas apabila mencapai KKM yaitu 75 dan persentase ketuntasan klasikal 85% dari 

jumlah siswa. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksnakan sebagai upaya untuk meningkatkan proses pembelajaran dan 

kemampuan menulis siswa menggunakan metode field trip pada pembelajaran Bahasa Indonesia 

Kelas VII A SMP Negeri 1 Seputih Banyak tahun pembelajaran 2021-2022. 

 

Adapun perbandingan hasil penelitian dari siklus I dan siklus II dapat lihat dari kegiatan guru, 

kegiatan siswa dan hasil belajar siswa sebagai berikut: 

 

Perbandingan Aktivitas Guru Siklus I dan Siklus II 

Perbandingan hasil observasi aktivitas guru pada siklus I dan siklus II dipaparkan  pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel Perbandingan Aktivitas Guru Siklus I dan Siklus II 

 

Siklus Aktivitas Guru 

Skore Persentase Kategori 

I 55 72,5 Cukup 

II 64 80 Baik 

 

Berdasarkan Tabel, dapat diketahui peningkatan aktivitas guru dari siklus I ke siklus II mengalami 

peningkatan. Pada siklus I skor mencapai 55, menjadi 64 pada siklus II. Persentase ketuntasan klasikal 

pada siklus I mencapai 68,75% berkategori cukup baik menjadi 80% bertegori baik pada siklus II. 

 

Peningkatan aktivitas guru terjadi karena adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan pada siklus II, 

seperti guru sudah lebih mampu mengkondisikan siswa dengan baik dan membuat pembelajaran lebih 

menyenangkan sehingga siswa lebih antusias dalam pembelajaran. Peningkatan aktivitas guru dari 

siklus I ke siklus II dapat dilihat pada garafik: 
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Grafik  Perbandingan Aktivitas Guru Siklus I dan Siklus II 

 

Perbandingan Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus II 

Perbandingan hasil obserbasi aktivitas siswa pada siklus I dan sik lus II dipaparkan di bawah ini.  

Tabel Perbandingan Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus II 

 

Siklus Aktivitas Siswa 

Skore Persentase Kategori 

I 25 62,5 Kurang baik 

II 36 90 Sangat baik 

 

Berdasarkan Tabel, dapat diketahui peningkatan aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II mengalami 

peningkatan. Pada siklus I skor mencapai 25, menjadi 36 pada siklus II. Persentase ketuntasan siklus I 

mencapai 62,5% menjadi 90% pada siklus II dan pada siklus I mencapai kateg ori kurang baik 

menjadi sangat baik pada siklus II. Peningkatan aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II dapat dilihat 

pada grafik.  

 

 
Grafik Peningkatan aktivitas siswa dari siklus I ke si klus II 
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Peningkatan H asil Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II 

Sesuai dengan judul penelitian yaitu ‘Peningkatan Kem ampuan Menulis Teks Prosedur 

Menggunakan Metode Fild Trip Pada Siswa kelas VII A di SMP Negeri 1 Seputih Banyak Tahun 

Pembelajaran 2021-2022. Maka perlu diuraikan peningkatan yang dicapai. Peningkatan dapat 

diketahui melalui perbandingan hasil yang dicapai melalui tabel 4.13. 

 

Tabel Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa pada  Siklus I dan  Siklus II 

                                

No 
Kegiatan Nilai 

Tuntas Belum Tuntas 

Jml % Jml % 

1 Siklus I 71,90 19 65,52 10 34,8 

2 Siklus II 78,97 26 86,97 3 3,03 

                    (Sumber : Olahan Lampiran    6 dan 7     ) 

 

Berdasarkan tabel  di atas dari hasil tes siklus pertama yang telah dilakukan, siswa yang tuntas 

belajar ada 19 siswa (65,52%) dan yang tidak tuntas ada 10 siswa (34,80%) dengan rata-rata kelas 

71,90    

 

Dari hasil tes evaluasi siklus kedua yang dilakukan ternyata ketuntasan belajar klasikal mengalami 

peningkatan dari 65,52% pada siklus pertama menjadi 86,97% pada siklus kedua dengan rata-rata 

kelas 78,97    

 

Berdasarkan Tabel peningkatan hasil pembelajaran siklus I dan siklus dalam kemampuan menulis teks 

prosedur siswa kelas VII A SMP Negeri 1  Seputih Banyak  mengalami  peningkatan dapat 

digambarkan melalui grafi k 4.3. 

         

Untuk memperjelas kenaikan ketuntasan belajar siswa dan penurunan ketuntasan belajar siswa dapat 

dilihat pada diagram batang di bawah ini :  

 

 
 

Grafik  Peningkatan dan Penurunan Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Siklus I,  dan II 
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Grafik menjelaskan tentang peningkatan nilai rata-rata klasikal siswa dari siklus I ke siklus II. Jumlah 

nilai rata-rata siswa pada siklus I yaitu 71,97 dengan ketuntasan 65,52 meningkat menjadi 78,97 

dengan ketuntasan 86,97% pada siklus II. Sehingga berdasarkan KKM ketuntasan klasikal yaitu 85% 

dapat dikatakan bahwa siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Seputih Banyak telah tuntas secara klasikal 

serta penelitian i ni berakhir pada siklus II. Jadi dapa t disimpulkan bahwa penggunaan metode field 

trip dapat meningkatkan kema mpuan menulis. Penggunaan metode yang tepat dengan materi pemb 

elajaran mampu menambah minat dan motivasi belajar siswa. Karena siswa merasa senang dalam 

proses pembelajaran. Menurut Ismawati (2010:109) field trip (karya wisata) adalah suatu cara 

menyajikan bahan pembelajaran dengan membawa siswa langsung kepada objek yang akan dipelajari 

yang terdapat di luar kelas. Pada umumnya metode ini digunakan karena objek yang akan dipelajari 

hanya ada di tempat itu berada. Sehingga metode ini dapat mensimulasikan keadaan nyata dan 

membantu siswa lebih dekat dengan objek pengamatan. Disamping itu, metode ini akan membuat 

siswa mengalami langsung apa yang dipelajari dan lebih mudah untuk memahami sesuatu dengan 

melihat secara langsung. 

 

Menurut Sagala (2006: 214) field trip adalah pesiar yang dilakukan oleh para siswa untuk melengkapi 

pengalaman belajar tertentu dan merupakan bagian integral dari kurikulum sekolah. Dengan field trip 

sebagai metode belajar mengajar, siswa mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan maksud untuk 

belajar. Selain itu, siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dari objek yang dilihatnya, dapat 

turut menghayati tugas pekerjaan milik seseorang serta dapat bertanggung jawab. Dengan demikian 

mereka mampu memecahkan persoalan yang dihadapi dalam pembelajaran. 

 

Metode field trip mempunyai beberapa kelebihan, antara lain, siswa dapat mengamati kenyataan-

kenyataan yang beragam dari dekat, siswa dapat menghayati pengalaman-pengalaman baru dengan 

mencoba turut serta di dalam suatu kegiatan, siswa dapat menjawab masalah-masalah atau 

pertanyaan-pertanyaan dengan melihat, mendengar, mencoba, atau membuktikan secara langsung, 

siswa dapat memperoleh informasi dengan jalan mengadakan wawancara atau mendengarkan ceramah 

yang diberikan on the spor dan, dan siswa dapat mempelajari sesuatu secara internal dan 

komprehensif (Sagala, 2006 215).  Terkait dengan pendapat di atas, peningkatan hasil belajar siswa 

dalam penelitian ini karena penggunaaan metode yang sesuai dengan materi pembelajaran. 

Peningkatan kemampuan menulis siswa dari siklus I ke siklus II untuk setiap aspek penilaian dapat 

dilihat pada grafik  

 

 
 

Grafik Peningkatan Hasil Belajar Masing-Masing Aspek Penilaian 
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Grafik menjelaskan tentang peningkatan masing-masing aspek penilaian dari siklus I ke siklus II. 

Struktur kalimat pada siklus I mencapai 2,84% menjadi 3,0% pada siklus I. Pilihan kata pada siklus I 

mencapai 2,78% menjadi 3,15% pada siklus II. Struktur teks pada siklus I mencapai 3,37% menjadi 

3,53% pada siklus II. Ejaan pada siklus I mencapai 2,25% menjadi 2,69% pada siklus II. Kesesuaian 

isi dengan topik pada siklus I 3,28% menjadi 3,63 pada siklus II. Dengan demikian, penggunaan 

metode field trip dapat meningkatkan kemampuan menulis teks prosedur siswa kelas VII A SMP 

Negeri 1 Seputih Banyak tahun pembelajaran 2021-2022 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan melalui dua 

siklus dan setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 

observasi , dan evalusai dan refleksi. Hasil belajar siswa untuk meningkatkan kemampuan menulis 

teks prosedur menggunakan metode field trip pada siswa kelas VII A  SMP Negeri 1 Seputih Banyak 

dapat dilihat sebagai berikut. Penggunaan metode field trip mampu meningkatkan aktivitas guru 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi teks prosedur Kelas VII A SMP Negeri 1 Seputih 

Banyak. Hal ini ditandai dengan meningkatnya persentase dan kategori aktivitas guru dari 68,75% 

dengan kategori cukup baik pada siklus I menjadi 80% dengan kategori baik pada siklus II. 

Penggunaan metode field trip mampu meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia pada materi teks prosedur kelas VII A SMP Negeri 1 Seputih Banyak. Hal ini ditandai 

dengan meningkatnya persentase dan kategori aktivitas siswa dari 62,5% dengan kategori cukup baik 

pada siklus I menjadi 90% dengan kategori sangat baik pada siklus II. Penggunakan metode field trip 

secara keseluruhan dapat meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas VII A SMP Negeri 1 

Seputih Banyak tahun pembelajaran 2021-2022. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai rata-rata secara 

klasikal dari 65,62% pada siklus I menjadi 86,97% pada siklus II. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran peningkatan kemampuan menulis 

teks prosedur menggunakan metode field trip terdapat beberapa hal yang dapat disarankan sebagai 

berikut. Bagi guru, metode field trip dapat dijadikan alternatif dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

khususnya untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa. Bagi peneliti lain, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan masukan yang cukup agar dapat menggunakan model pembelajaran 

yang lebih unik, dan kreatif lagi untuk materi menulis teks prosedur sehingga diperoleh hasil yang 

lebih bervariasi. 
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EFFORTS TO IMPROVE MATHEMATICAL ACTIVITIES AND 

OUTCOMES USING THE PROBLEM SOLVING METHOD 

 

UPAYA MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR 

MATEMATIKA MENGGUNAKAN METODE PROBLEM SOLVING 
 

Ni Ketut Srikusumewati, S.Pd. 

SMP Negeri 1 Seputih Banyak Provinsi Lampung 

 

ABSTRACT 

This study aims to (1). To increase the learning activities of class VIII-G students of SMP Negeri 1 Seputih 

Banyak. Academic Year 2021-2022 using the problem solving method, (2). To improve the learning outcomes of 

class VIII-G students of Seputih Negeri 1 Middle School Many for the 2021-2022 Academic Year by using the 

problem solving method. The place used in this study was Seputih Banyak Public Middle School 1 with the 

research subjects being students of class VIII-G, totaling 32 students. This study uses a PTK (Classroom Action 

Research) design, which consists of 4 stages, namely (1) planning, (2) implementation, (3) observation, and (4) 

reflection. The results obtained in this study indicate that the use of the Problem Solving method can increase 

the mathematics learning activities of class VIII students of SMP Negeri 1 Seputih Banyak on the subject of 

Linear Equations of Two Variables. The use of the Problem Solving method can increase the mathematics 

learning activities of class VIII - D students of SMP Negeri 1 Seputih Banyak on the subject of Two Variable 

Linear Equation Systems. The average percentage of student activity in cycle I was 50.30% and in cycle II was 

59.8%. During the research implementation all aspects of the activity had been carried out by the students, 

namely reading the worksheets given by the teacher, active group discussions, and active group presentations. 

The application of the Problem Solving method can improve the mathematics learning outcomes of class VIII - 

D students of SMP Negeri 1 Seputih Many on the subject of Two-Variable Linear Equation Systems. Students 

who were declared complete with KKM > 75 in the first cycle were 76.70% and the second cycle increased to 

83.53%. 

Key Words: Problem Solving, Activities and Learning Outcomes, Mathematics 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk (1). Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas VIII-G SMP Negeri 1 

Seputih Banyak. Tahun Pelajaran 2021-2022dengan menggunakan metode problem solving, (2). Untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII-G SMP Negeri 1 Seputih Banyak Tahun Pelajaran 2021-

2022dengan menggunakan metode problem solving Tempat yang digunakan pada penelitian ini adalah SMP 

Negeri 1 Seputih Banyak  dengan subyek penelitiannya adalah siswa kelas VIII-G  yang berjumlah 32 orang 

siswa. Penelitian ini menggunakan rancangan PTK (Penelitian Tindakan Kelas), yang terdiri dari 4 tahapan 

yaitu (1) perencanan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi Hasil yang diperoleh dalam penelitian 

ini menunjukkan bahwa Penggunaan metode Problem Solving dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Seputih Banyak pada pokok bahasan Persamaan Linear Dua Variabel. 

Penggunaan metode Problem Solving dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa kelas VIII - D 

SMP Negeri 1 Seputih Banyak pada pokok bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Rata-rata 

persentase aktivitas siswa pada siklus I sebesar 50,30% dan pada siklus II sebesar 59,8%. Saat pelaksanaan 

penelitian semua aspek aktivitas telah dilakukan oleh siswa yaitu Membaca LKS yang diberikan guru, Aktif 

berdiskusi kelompok, Aktif persentasi kelompok. Penerapan metode Problem Solving dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa kelas VIII - D SMP Negeri 1 Seputih Banyak pada pokok bahasan Sistem Persamaan 

Linear Dua Variabel. Siswa yang dinyatakan tuntas dengan KKM > 75 pada siklus I sebesar76,70% dan siklus 

II meningkat menjadi 83,53%.  

Kata Kunci  : Problem Solving, Aktivitas dan Hasil Belajar, Matematika 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Dimanapun dan 

kapanpun di dunia ini pasti terdapat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia 

itu sendiri, yaitu untuk membudayakan manusia. Dengan demikian urusan pertama pendidikan adalah 

manusia. Perbuatan mendidik diarahkan kepada manusia untuk mengembangkan potensi-potensi 

dasar manusia agar menjadi nyata. 

 

Dalam perkembangan pendidikan di Indonesia yang perlu diperhatikan bahwa pendidikan akan 

berhasil dengan maksimal manakala setiap elemen dari pendidikan senantiasa memegang teguh tujuan 

pendidikan nasional. Adapun tujuan pendidikan nasional menurut UU No. 22 tahun 2006 disebutkan 

bahwa: Tujuan 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. 

 

Untuk menjawab tuntutan tersebut, dewasa ini telah banyak dilaksanakan kegiatan-kegiatan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan nasional. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya perubahan dan 

perbaikan pada sistem pendidikan dari berbagai aspek, kebijakan, kurikulum maupun segi materiil. 

Faktor guru dan cara mengajarnya merupakan faktor penting. Bagaimana sikap dan kepribadian guru, 

tinggi rendahnya pengetahuan yang dimiliki guru, dan bagaimana cara guru itu mengajarkan 

pengetahuan itu kepada siswa, turut menentukan bagaimana hasil belajar yang dapat dicapai siswa.  

 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan dan hasil belajar siswa, SMP Negeri 1 Seputih Banyak telah 

melakukan berbagai upaya yaitu dengan memilih guru yang sesuai dengan mata pelajaran, 

melengkapi sarana dan prasarana yang ada, melakukan pembenahan dan perbaikan ruang belajar, 

gedung sekolah, dan selalu mengaktifkan kegiatan belajar mengajar dan disiplin bagi para guru dan 

siswa guna meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

 

Dari hasil penilaian pada ulangan harian yang peneliti lakukan di SMP Negeri 1 Seputih Banyak, 

diperoleh data tentang hasil belajar siswa kelas VIII-G semester ganjil Tahun Pelajaran 2021-2022. 

Dari data yang diperoleh, terlihat bahwa banyak siswa yang masih memiliki hasil belajar yang belum 

tuntas. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 1. Data Nilai Hasil Belajar Siswa dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)  

Senilai 75 pada Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas VIII-G Semester Ganjil SMP 

Negeri 1 Seputih Banyak TP 2020-2021 

 

No Nilai Kategori Jumlah Persentase 

1 ≥ 65 Tuntas 12 37,5 % 

2 < 65 Tidak Tuntas 20 62,5 % 

Jumlah 32 100% 

Sumber: Daftar nilai ulangan harian kelas VIII-G semester ganjil SMP Negeri 1 Seputih 

Banyak  tahun pelajaran 2020-2021 
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Berdasarkan  tabel di atas, siswa yang memperoleh nilai katagori tuntas 37,5% dan Kategori tidak 

tuntas 62,5% dengan Standar Ketuntasan Minimal/KKM 75.  

 

Hasil observasi dan wawancara yang ditujukan bagi siswa, diperoleh hasil: Masih terdapat siswa yang 

tidak memperhatikan saat pembelajaran. Masih terdapat siswa yang tidak bisa mengerjakan soal baik 

tugas maupun latihan yang diberikan oleh guru secara individu. Banyak siswa yang tidak mau 

bertanya ketika diberikan kesempatan bertanya oleh guru. Siswa yang pandai lebih mendominasi 

dalam pembelajaran maupun pengerjaan soal. Metode pembelajaran yang digunakan secara klasik. 

 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas maka metode pemecahan masalah (problem solving) 

dipandang relevan sebagai cara untuk mengatasi masalah di atas dalam rangka untuk meminalisir 

permasalahan tersebut. Metode Problem Solving merupakan salah satu pemecahan masalah yang 

sering dilakukan serta bisa meningkatkan kualitas individu, karena bagaimanapun metode ini akan 

membentuk seseorang untuk bisa lebih kreatif dalam menganalisis dari sebuah permasalahan sehingga 

hasil belajar yang diperoleh siswa dapat meningkat. 

 

Matematika merupakan pengetahuan yang logis, sistematis, berpola, artifisial, abstrak, dan yang tak 

kalah penting menghendaki pembuktian. Sifat-sifat matematika ini menuntut pembelajar 

menggunakan kemampuan-kemampuan dasar dalam pemecahan masalah, seperti berpikir logis, dan 

berpikir strategik. Selain itu secara timbal balik maka dengan mempelajari matematika siswa terasah 

kemampuan dalam memecahkan masalah. Hal ini dikarenakan metode pemecahan masalah bersifat 

“universal” sesuai dengan sifat matematika sebagai bahasa yang universal ( artifisial, simbolik ).  

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka disusun rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut: 

Apakah pembelajaran matematika dengan menggunakan metode problem solving dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa kelas VIII-G SMP Negeri 1 Seputih Banyak Tahun Pelajaran 2021-2022? 

Apakah pembelajaran matematika dengan menggunakan metode problem solving dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas VIII-G SMP Negeri 1 Seputih Banyak Tahun Pelajaran 2021-2022? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: Untuk meningkatkan aktivitas 

belajar siswa kelas VIII-G SMP Negeri 1 Seputih Banyak Tahun Pelajaran 2021-2022 dengan 

menggunakan metode problem solving. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII-G SMP 

Negeri 1 Seputih Banyak Tahun Pelajaran 2021-2022 dengan menggunakan metode problem solving. 

 

Metode Penelitian 

Rancangan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian adalah salah satu bentuk dari penelitian 

yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar dan hasil 

belajar matematika pada siswa. Pada penelitian ini jenis penelitian yang  dilakukan adalah penelitian 

tindakan kelas (PTK), dimana peneliti menggunakan metode pembelajaran problem solving. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Seputih Banyak, dengan alamat di Jalan KH. Hasyim 

Ashari No. 1 Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah  Provinsi Lampung. Subjek 

Penelitian ini dipilih satu kelas dari 4 kelas VIII yaitu kelas VIII-G yang diteliti di SMP Negeri 1 

Seputih Banyak, dengan jumlah siswa sebanyak 26 orang 
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Definisi Operasional 

Dengan adanya definisi operasional variabel dalam penelitian, akan dapat memberikan petunjuk pada 

aspek-aspek yang terkandung dalam variabel tersebut, definisi operasional dalam penelitian dapat 

diuraikan sebagai berikut:  Metode pemecahan masalah (Problem Solving) adalah penggunaan metode 

dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah baik itu 

masalah pribadi atau perorangan maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara 

bersama-sama dalam pembelajaran. Aktivitas dalam penelitian ini adalah segala kegiatan positif pada 

saat kegiatan pembelajaran berlangsung yaitu siswa memperhatikan penjelasan guru dan mencatat 

materi yang guru berikan, siswa bertanya kepada guru apabila siswa kurang mengerti dengan 

penjelasan guru, siswa menjawab pertanyaan yang guru ajukan, kemudian siswa aktif berdiskusi 

dalam kelompoknya untuk mengerjakan latihan yang diberikan oleh guru sehingga siswa dapat 

menyelesaikan jawaban dari permasalahan yang diberikan oleh guru. Hasil Belajar dalam penelitian 

ini adalah hasil yang diperoleh siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung yaitu materi 

Persamaan Linear Dua Variabel. Adapun peningkatan hasil belajar dinyatakan dalam bentuk skor yag 

diperoleh dari hasil tes akhir siklus I dan tes akhir siklus II. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan: Lembar observasi aktivitas siswa, 

digunakan untuk mencatat kegiatan siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Tes hasil belajar 

disusun berdasarkan kompetensi dasar. Tes ini digunakan setelah selesai kegiatan pembelajaran pada 

tiap siklusnya.  

 

Hasil dan Pembahasan 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Seputih Banyak berlokasi di Jalan KH. Hasyim Ashari No. 1 

Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah. SMP Negeri 1 Seputih Banyak merupakan 

salah satu SMP Negeri favorit di Seputih Banyak dengan akreditasi A. Status gedung merupakan Hak 

Milik Pemda Kabupaten Lampung Tengah dengan mempunyai 24  rombongan belajar  yang terdiri 

dari kelas VII sebanyak 8 Rombel, kelas VIII sebanyak 8 Rombel dan kelas IX sebanyak 8 Rombel. 

 

Penelitian ini menggunakan Penelitian tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini bertujuan menguji coba 

penerapan metode  Pemecahan Masalah  (Problem Solving)  untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar pada siswa kelas VIII-G SMP Negeri 1 Seputih Banyak. Pembelajaran dilaksanakan dalam 2 

siklus masing-masing siklus terdiri dari 3 kali pertemuan dan setiap pertemuannya 2 jam pelajaran (2x 

40 menit). 

 

Aktivitas Siswa 

Hasil analisis data pada lembar observasi aktivitas belajar siswa diketahui bahwa persentase siswa 

yang aktif  ≥ 75 sudah memenuhi kriteria keberhasilan yang dikehendaki.  

 

Persentase aktivitas belajar siswa siklus I dan siklus II dapat dilihat pada Tabel berikut: 

Tabel 26. Perbandingan Aktivitas Belajar pada Siklus I dan Siklus II 

No Aspek yang diamati 
Target 

(%) 

Siklus I 

(%) 

Siklus II 

(%) 

Peningkatan 

(%) 

1 Membaca LKS dari guru  80 83,27 87,25 3,98 

2 Aktif berdiskusi kelompok  70 58,82 73,53 14,71 

3 Aktif persentasi kelompok  75 8,80 18,62 9.82 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari setiap indikator aktivitas yang di amati mangalami 

peningkatan yang sukup baik. Penjelasan lebih jelas akan di bahas sebagai berikut: Pada siklus I dan 

II untuk indikator membaca LKS yang diberikan guru diperoleh hasil pada siklus I yaitu 83,27% dan 

87,25% pada siklus II dengan peningkatan 3,98%. Untuk indikator membaca LKS yang diberikan 

guru, target yang diinginkan telah tercapai yaitu rata-rata aktivitas siswa meningkat dari siklus I 

hingga siklus II. Hal ini disebabkan karena metode yang dilakukan oleh peneliti sudah dapat diterima 

oleh para suiswa.  

 

Indikator Aktivitas aktif berdiskusi kelompok pada akhir siklus mengalami peningkatan yang 

signifikan yaitu pada siklus I 58,82% dan 73,53% pada siklus II dengan mencapai rata-rata 

peningaktan 14,71 %. Peningaktan ini merupakan peningkatan yang signifikan  dibandingkan dengan 

indikator aktivitas yang lainnya. Peningkatan aktivitas ini disebabkan karena siswa dituntut untuk 

menyelesaikan soal dengan benar pada setiap kelompok sehingga terciptanya pembelajaran yang 

harmonis. 

 

Indikator Akivitas aktif persentasi kelompok pada hasil observasi pada siklus II juga mengalami 

peningkatan yang cukup baik. Pada siklus I 8,80% dan pada siklus II mencapai 18,62% dengan 

peningkatan 9,82%. Aktivitas ini sulit dilakukan siswa,karena siswa masih banyak yang belum 

memiliki keberanian untuk saling menanggapi. Tapi indikator aktivitas persentasi kelompok sudah 

mencapai target ketercapaian yang ditargetkan peneliti. 

 

Hasil Belajar 

Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dari hasil belajar pra PTK, hasil belajar Siklus I dan hasil 

belajar Siklus II. Hasil belajar pra PTK diperoleh dari tes yang dilakukan sebelum melakukan 

Penelitian Tindakan Kelas. 

 

Peningkatan hasil belajar pra PTK, Siklus I dan Siklus II dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel. Data hasil belajar pra PTK, Siklus I dan Siklus II 

 

Tahapan Hasil Belajar 

Pra PTK 44,12% 

Siklus I 76,47% 

Siklus II 97,06% 

  

Pada tabel terlihat bahwa persentase hasil belajar pra PTK sebesar 44,12% dan persentase hasil belajar 

Siklus I sebesar 76,47%, ini berarti terjadi peningkatan hasil belajar sebesar 32,35%. Jika dilihat hasil 

belajar pada Siklus I dan Siklus II, hasil belajar Siklus I yaitu 76,47% dan Siklus II 97,06%, dari 

persentase ini terjadi peningkatan sebesar 20,59%. Berdasarkan deskripsi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar pra PTK, Siklus I dan Siklus II mengalami peningkatan pada setiap tahapnya. 

Mengingat terget hasil belajar yang ditetapkan yaitu 75% siswa tuntas dengan kriteria ketuntasan 

minimum 75 maka hasil belajar pada Siklus II sudah mencapai target. 

 

Hasil belajar Siklus I dan Siklus II pada siswa kelas VIII-G mengalami peningkatan selama mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan metode Problem Solving. Jika dilihat  dari jumlah siswa yaitu 

sebanyak 26 siswa, 76,47% siswa tuntas belajar pada Siklus I atau sebanyak 20 siswa. Dan 97,06% 

siswa tuntas belajar pada Siklus II atau sebanyak 25 siswa. Sehingga dapat disimpulkan peningkatan 

jumlah siswa yang tuntas adalah 5 siswa. 
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Peningkatan hasil belajar pada Siklus II ini disebabkan karena siswa sudah termotivasi dan 

mengetahui trik-trik atau cara-cara pembelajaran pada Siklus I. Selain itu peningkatan hasil belajar 

siswa dari Siklus I ke Siklus II disebabkan karena dalam pembelajaran dengan metode Problem 

Solving dilakukan upaya-upaya perbaikan setelah evaluasi pada akhir Siklus I, yaitu memberi 

pemahaman mengenai pelaksanaan dan tujuan pembelajaran, peneliti memberikan motivasi seperti 

memberi tahu manfaat mempelajari lingkaran sehingga siswa akan bersemangat mengikuti kegiatan 

pembelajaran, memberikan kesempatan lebih banyak kepada siswa untuk bertanya dan melakukan 

pendekatan individual agar siswa termotivasi untuk bertanya, memberikan tambahan nilai bagi siswa 

yang bertanya, menjawab pertanyaan, . dan  memberikan sangsi bagi siswa yang bermain-main dan 

mencontek.  

 

Seluruh peningkatan yang terjadi pada aktivitas dan hasil belajar siswa terjadi karena dalam 

pembelajaran peneliti menggunakan metode Problem Solving yang dilakukan dengan baik. Hal ini 

sesuai dengan definisi dari Problem Solving itu sendiri yaitu bahwa metode Problem Solving yang 

dikemukakan oleh Menurut Sanjaya (2009:213) menyatakan “metode Problem Solving  merupakan 

suatu rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang 

dihadapi secara ilmiah”. Tetapi masih ada yang harus diperbaiki kedepan, seperti: pengelolaan kelas 

yang baik, dan pengelolaan waktu dalam pemebelajaran menggunakan Problem Solving. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: Penggunaan metode Problem Solving dapat meningkatkan 

aktivitas belajar matematika siswa kelas VIII-G SMP Negeri 1 Seputih Banyak pada pokok bahasan 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Rata-rata persentase aktivitas siswa pada siklus I sebesar 

50,30% dan pada siklus II sebesar 59,8%. Saat pelaksanaan penelitian semua aspek aktivitas telah 

dilakukan oleh siswa yaitu Membaca LKS yang diberikan guru, Aktif berdiskusi kelompok, Aktif 

persentasi kelompok. Penerapan metode Problem Solving dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas VIII-G SMP Negeri 1 Seputih Banyak pada pokok bahasan Sistem Persamaan 

Linear Dua Variabel. Siswa yang dinyatakan tuntas dengan KKM > 75 pada siklus I sebesar76,70% 

dan pada siklus II meningkat menjadi 83,53%.  

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang 

penulis ajukan adalah sebagai berikut: Untuk Sekolah, setelah penelitian ini dilakukan hendaknya 

sekolah dapat lebih melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana belajar untuk dapat mencapai 

hasil belajar yang baik. Untuk Guru, dalam pembelajaran dengan menggunakan metode Problem 

Solving diharapkan: Guru hendaknya membuat tahap-tahap dalam proses belajar mengajar seefektif 

mungkin sehingga waktu menyampaikan materi, kegiatan belajar kelompok, dan diskusi kelas dapat 

digunakan sesuai dengan waktu yang tersedia.  Guru hendaknya membuat soal-soal latihan pada LKS 

disesuaikan dengan alokasi waktu. Guru hendaknya menjelaskan kembali pada siswa untuk lebih 

memahami materi, pentingnya belajar secara kelompok dan memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam 

diskusi maupun berinteraksi. Guru hendaknya lebih meningkatkan pengawasan dan bimbingan pada 

saat diskusi berlangsung dan mengerjakan latihan. Untuk Siswa, Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode Problem Solving dapat meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar maka diharapkan agar siswa lebih aktif memperhatikan pelajaran. Untuk Peneliti 

Lain, peneliti yang akan mengadakan penelitian menggunakan metode Problem Solving, peneliti 

harus memiliki penguasaan materi, penguasaan kelas yang baik, dan pengelolaan waktu yang efisien. 
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Acuan Penulisan 

___________________________________________________________ 

1. Naskah belum pernah dimuat/diterbitkan di jurnal lain. 

2. Naskah diformat dalam bentuk spasi 2 (Double) kertas A4 (20 mm X 297 mm) dengan 

betas tepi (margin) 2 cm untuk setiap tepi. Naskah ditulis dengan rata kiri-

kanan (justified). Naskah diketik menggunakan jenis huruf Times New Roman 

(font size: 12), berjumlah 10 sampai dengan 15 halaman. 

3. 1 Judul, abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia dengan maksimal 150 kata yang secara singkat memberikan gambaran 

aspek penting dan simpulan /hasil pokok dari naskah tersebut. Kata kunci 

minimal 5 kata dan maksimum 9 kata. 

4. Naskah dikirim ke alamat redaksi dalam ketikan disertai soft copynya dalam 

CD/DVD atau dikirim melalui email (rumahguruuu@yahoo.co.id atau 

rumahguruuu@Icloud.com). Pada halaman pertama, harap dicantumkan nama penulis, 

lembaga dan alamat lembaga penulis, dan alamat email penulis. 

5. Naskah yang diterima akan melalui proses peninjauan (review) oleh Tim Reviewer 

Ahli sebidang dan naskah juga akan melalui proses revisi bila diperlukan. 

Redaksi berwenang mengambil keputusan menerima, menolak maupun menyarankan 

pada penulis untuk memperbaiki naskah. 

6. Naskah yang dapat dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang kebijakan, 

penelitian, pemikiran, kajian, analisis dan atau reviu teori/ konsep/ 

metodologi, dan informasi lain yang secara substansi berkaitan dengan 

Pendidikan dalam berbagai jenjang dan jenis Pendidikan. 

7. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, dan 

isi. isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentase jumlah 

halaman sebagai berikut. 

a) Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan 

penelitian (10%). 

b) Kajian literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu 

yang relevan (15%). 

c) Metode yang berisi rancangan/ model, sampel dan data, tempat dan waktu, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%), 

d) Hasil dan pembahasan (50%). 

e) Kesimpulan dan saran (15%). 

f) Pustaka acuan  

(sistematika/struktur ini hanya sebagai pedoman umum. Penulis dapat 

mengembangkannya sendiri asalkan sepadan dengan pedoman ini). 

8. Tabel dan Gambar diberi nomor urut sesuai urutan pemunculannya. Tabel dan 

Gambar harus jelas terbaca dan dapat dicetak dengan baik. Untuk Tabel maupun 

Gambar gratis dari Microsoft Excel, mohon menyertakan file tersebut dalam Excel 

untuk mempermudah proses editing. Mohon diperhatikan, bahwa naskah akan dicetak 

dalam format warna hitam putih (grayscale) sehingga untuk gambar grafik mohon 

diberikan gambar yang asli atau dalam format jpeg (high resolution) sehingga 

dapat dicetak dengan jelas. 
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9.  Sekitar 80% atau lebih Pustaka yang diacu hendaknya bersumber dari hasil-hasil 

penelitian, gagasan, teori/konsep yang telah diterbitkan di jurnal (komposisi 

sumber acuan dari hasil penelitian lebih banyak daripada sumber yang diacu dari 

buku teks). Hasil penelitian paling lama 10 tahun terakhir, kecuali Pustaka 

Acuan yang klasik (tua) yang memang dimanfaatkan sebagai bahan kajian 

historic. 

10. Penulisan pustaka acuan merujuk pada sistem Harvard. Sistem Harvard menggunakan 

name penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama 

penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun 

yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf a, b, atau c dan seterusnya 

tepat di belakang tahun publikasi (balk penulisan dalam pustaka acuan maupun 

sitasi dalam naskah tulisan). 

Contoh: 

Miarso, Yusufhadi. 2004. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta: Prenada 

  Media. 

Norton, Priscilla dan Apargue, Debra. 2001. Technology for Teaching. Boston, 

  USA: Allyn and Bacon. 

11. Penulisan Pustaka acuan yang bersumber dari Internet, agar ditulis secara 

beurutan sebagai berikut; penulis, judul, alamat web, dan tanggal unduh 

(download). 

12. Tulisan sepenuhnya tanggung jawab penulis. 
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