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ABSTRACT 

This study aims to determine the use of Quizizz to Improve Student Learning Outcomes during the Covid-19 

Pandemic in English Language Learning, especially for Class VII 7 Students at SMP Negeri 11 Tangerang 

Selatan City in 2021. The objectives of this study are; Describe the process of using Quizizz to improve student 

learning outcomes in online-based English learning for class VII 7 SMP Negeri 11 Tangerang Selatan City; 

Describes the improvement of student learning outcomes in class VII 7 SMP Negeri 11 Tangerang Selatan City 

after using Quizizz in online-based English learning. This research uses classroom action research method, 

research activities are carried out in two cycles with stages; planning, implementation, results and reflection. 

The data collection technique in this research is using the test assessment rubric. The data analysis in this study 

is qualitative and quantitative. The increase in student learning outcomes is shown in the comparative average 

value of student learning outcomes in pre-cycle, cycle I, and cycle II with a KKM score of 75. In the initial 

conditions, students get an average score of 64.70 with a percentage of 33.40% students who complete, then in 

the first cycle students get an average score of 71.80 with a percentage of 56.70% of students who complete and 

in the second cycle students get an average score of 81.30 with a percentage of 100% of students who finished. 

Key Word: Quizizz, Learning Outcomes, Learning English. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemanfaatan Quizizz Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta 

Didik di Masa Pandemi Covid-19 dalam Pembelajaran Bahasa Inggris, khususnya pada Peserta Didik Kelas VII 

7 SMP Negeri 11 Kota Tangerang Selatan Tahun 2021. Tujuan penelitian ini yaitu; Mendeskripsikan proses 

pemanfaatan Quizizz untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran Bahasa Inggris 

berbasis daring kelas VII 7 SMP Negeri 11 Kota Tanggerang Selatan; Mendeskripsikan peningkatan hasil 

belajar peserta didik kelas VII 7 SMP Negeri 11 Kota Tanggerang Selatan setelah memanfaatkan Quizizz dalam 

pembelajaran Bahasa Inggris berbasis daring. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas, 

kegiatan penelitian dilaksanakan dalam dua siklus dengan tahapan; perencanaan, pelaksanaan, hasil dan refleksi. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan rubrik penilaian tes. Untuk analisis data 

dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif. Peningkatan hasil belajar peserta didik ditunjukan pada 

nilai rata-rata komparasi hasil belajar peserta didik pada prasiklus, siklus I, dan siklus II dengan nilai KKM 75. 

Pada kondisi awal, peserta didik mendapatkan nilai rata-rata 64,70 dengan presentase 33,40% peserta didik yang 

tuntas, kemudian pada siklus I peserta didik mendapatkan nilai rata-rata 71,80 dengan presentase 56,70% 

peserta didik yang tuntas dan pada siklus II peserta didik mendapatkan nilai rata-rata 81,30 dengan presentase 

100% peserta didik yang tuntas. 

Kata Kunci: Quizizz, Hasil Belajar, Pembelajaran Bahasa Inggris. 
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Pendahuluan 

Pendidikan merupakan suatu proses bagi manusia untuk bisa mengembangkan potensi untuk 

mencapai tujuan secara mandiri dan tanpa harus bergantung kepada orang lain. Hal tersebut sesuai 

dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, yang berbunyi: 

 

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. 

 

Berdasarkan pengertian di atas, pendidikan memegang peranan besar dalam menciptakan individu 

yang berkualitas. Pendidikan juga menjadi modal penting bagi kemajuan suatu bangsa guna mencapai 

kehidupan di masa depan yang lebih baik. Sebagai upaya untuk mencapai hal tersebut dalam proses 

pendidikan perlu adanya inovasi-inovasi yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi tetapi tetap harus menciptakan suasana pembelajaran yang menrik dan bermakna. 

 

Hamalik (2007, hlm. 15) mengemukakan bahwa pendidikan secara garis besar dapat diartikan sebagai 

bimbingan secara sadar oleh pendidik kepada terdidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si 

terdidik menuju kepribadian yang lebih baik.Dengan kata lain pendidikan adalah bimbingan yang 

diberikan kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal, yang pada hakikatnya mengarah 

pada pembentukan manusia yang ideal. 

 

Pelaksanaan proses pendidikan tidak akan terlepas dari pembelajaran, karena dalam menanamkan 

berbagai nilai dan berbagai hal yang harus senantiasa disampaikan dengan berbagai strategi dan 

metode agar tercapai tujuan pendidikan tersebut. Pembelajaran merupakan usaha sadar yang 

dilakukan agar terciptanya kegiatan belajar. Dalam berbagai hal pembelajaran akan senantiasa 

dituntut untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dari setiap komponennya. Karena strategi 

pembelajaran yang telah ada (terdahulu) kemungkinan besar tidak dapat dipakai pada zaman 

(Haryanto, 2015, hlm. 35-40). 

 

Pada dewasa ini ketika pademi Covid-19 mulai merebak di negara- negara di dunia termasuk di 

Indonesia, tentu menjadi suatu kendala tersendiri dalam proses pembelajaran secara konvensional. 

Untuk mencegah penyebaran Covid-19 Pemerintah melarang untuk berkerumun, memberlakukan 

pembatasan sosial (social distancing) dan menjaga jarak fisik (physical distancing), bahkan 

pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Pandemi Covid-19 telah mengganggu 

proses pembelajaran secara konvensional.  

 

Maka diperlukan solusi untuk menjawab permasalahan tersebut. Pembelajaran secara daring dijadikan 

alternatif oleh pemerintah untuk mengatasi mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu pembelajaran 

yang biasanya diselenggarakan dengan tatap muka dialihkan menjadi pembelajaran secara daring atau 

online sebagai salah satu alternatif yang dapat mengatasi masalah tersebut.  

 

Dalam pembelajaran yang diselenggarakan secara daring atau online tentu mempunyai tantangan yang 

berbeda dari membelajaran tatap muka.Oleh karena itu diperlukannya strategi yang tepat agar 

pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif. Pembelajaran yang efektif biasanya ditandai dan 

diukur oleh tingkat ketercapaian tujuan oleh sebagian besar peserta didik. Tingkat ketercapain itu 

berarti pula menunjukkan bahwa sejumlah pengalaman belajar secara internal dapat  diterima oleh 

para peserta didik. 
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Pembelajaran yang efektif menurut Kyriacou dalam (Dimyati, dkk. 2006, hlm. 10) mencakup dua hal 

pokok, yaitu: pertama waktu belajar aktif “active learning time” yakni berkenaan dengan jumlah 

waktu yang dimanfaatkan peserta didik selama dalam pelajaran berlangsung dan bagaimana 

keterlibatan para peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Kedua adalah “quality of instruction”, yaitu berkaitan dengan kualitas aktual belajar itu sendiri. 

Artinya, bagaimana proses atau interaksi pembelajaran dapat berlangsung antara guru dengan peserta 

didik, peserta didik dengan peserta didik dan peserta didik dengan sumber belajar. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan awal pada Juni 2021, menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik 

kelas VII 7 SMP Negeri 11 Kota Tanggerang Selatan masih rendah. Dampak nyata dari masalah 

tersebut adalah rata-rata hasil belajar peserta didik secara klasikal belum mampu mencapai angka 75 

sesuai dengan harapan atau Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah dirumuskan. Salah satu 

faktor yang menghambat pelaksanaan pembelajaran tersebut adalah salah satunya yaitu mengenai 

kondisi saat itu yang mengharuskan pembelajaran dilaksanakan secara daring atau online, lalu selain 

itu juga permasalahan yang berhubungan langsung dengan peserta didik yaitu mengenai kreatifitas 

dan daya ingat mereka dibatasi dalam ruang, sehingga kurang mampu mengeksplorasi daya ingat 

yang dimilikinya. Seiring berkembangnya teknologi informasi, dewasa ini memang membawa banyak 

pengaruh positive untuk manusia di dunia, terutama di Indonesia salah satunya adalah aplikasi Quizizz 

yang dapat dimanpaatkan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis daring atau online disaat masa 

pandemi Covid-19 ini.  

 

Beberapa pengaruh positive perkembangan teknologi informasi, terutama di dalam pembelajaran yang 

dapat mempermudah guru untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran peserta didik, tentunya agar 

tercapai hasil belajar yang memuaskan. Maka oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas, maka 

perlu adanya kajian yang lebih mendalam mengenai pemanfaatan aplikasi Quizizz untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran Bahasa Inggris pada masa pandemi 

Covid-19 yang mengharuskan melaksanakan pembelajaran jarak jauh, daring, atau online. 

 

Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 

tindakan kelas sendiri, menurut Ani (2008, hlm. 88-89) mengemukakan bahwa penelitian yang 

sengaja dilakukan dalam konteks kelas untuk dapat memecahkan permasalahan pembelajaran yang 

dihadapi oleh guru. Selain itu, penelitian tindakan kelas juga merupakan salah satu alternatif cara 

untuk dapat memperbaiki mutu dan hasil pembelajaran serta untuk mencoba hal baru dalam 

pembelajaran demi tercapainya peningkatan mutu dan hasil belajar peserta didik. Mulyasa (2011, hlm. 

54) mengemukakan juga mengenai penelitian tindakan kelas, dimana metode penelitian ini bertujuan 

untuk melahirkan inovasi-inovasi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan untuk peserta didik. 

Sehingga dapat memudahkan peserta didik untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dikenal juga dengan sebutan classroom action research. Hopkins 

(dalam Wiriaatmadja, 2014, hlm. 4) menjelaskan bahwa: “dengan memakai istilah classroom research 

in action atau classroom action reserach pada saat penelitian itu memasuki tahap-tahap kegiatan yang 

harus dilakukan, dengan alasan bahwa istilah penelitian kelas mengingatkan kepada penelitian yang 

dilakukan oleh para peneliti pendidikan (educational reserach) dengan menjadikan guru dan peserta 

didik sebagai objek penelitian”. 

 

Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik tes dan nontes. 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data hasil pembelajaran peserta didik. Sedangkan untuk 

teknik analisis data yaitu menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif. Maka berdasarkan pengertian 
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dan pendapat diatas, menunjukan bahwa penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan salah satu 

metode yang dapat digunakan untuk mengetasi permasalahan pembelajaran yang dihadapi oleh guru 

guna untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada kegiatan prasiklus ini guru melakukan observasi mengenai hasil belajar peserta didik dengan 

merujuk pada materi pelajaran sebelumnya. Pada masa pandemi seperti ini, memang sulit untuk 

melakukan pengamatan secara langsung terhadap peserta didik. Alasannya, karena memang tidak 

bertatap muka langsung di kelas dan dalam pelaksanaan pembelajaran hanya mengandalkan 

pengerjaan soal-soal yang dikirim. Penggunaan metode pembelajaran yang kurang maksimal ini, 

mengakibatkan penurunan hasil belajar peserta didik, maka dari itu antusiasme dalam belajar yang 

belum baik jadi masih perlu ditingkatkan. Sesuai dengan data hasil observasi yang diperoleh pada 

tahap pra siklus ini, selama kegiatan pembelajaran peserta didik cenderung bersikap pasif dan hal 

tersebut mengakibatkan hasil belajar peserta didik banyak yang dibawah Ketentuan Ketuntasan 

Minimum (KKM). Adapun, kegiatan observasi digunakan untuk mengetahui keadaan kelas atau 

peserta didik yang akan di teliti, kelas yang akan diteliti memang memiliki hasil belajar yang rendah 

di bawah KKM. Adapun, rincian hasil belajar peserta didik pada prasiklus dapat dilihat seperti 

dibawah ini: 

 

Tabel Hasil Belajar Peserta Didik Prasiklus 

Jumlah Peserta Didik Mencapai KKM Belum Mencapai KKM 

30 Peserta Didik 10 Peserta Didik (33,40%) 20 Peserta Didik (66,60%) 

 

Berdasarkan tabel nilai di atas, maka dapat dikatakan masih terdapat peserta didik yang memiliki hasil 

belajar yang rendah. Dari jumlah 30 peserta didik di kelas VII 7, sebanyak 10 peserta didik sudah 

memiliki hasil belajar di atas 75 (KKM) dan 20 peserta didik sisanya masih memiliki hasil belajar di 

bawah 70 (KKM), hal ini menunjukan bahwa kelas VII 7 memiliki permasalahan hasil belajar karena 

jumlah peserta didik yang mencapai atau melampaui KKM lebih sedikit daripada jumlah peserta didik 

yang masih mempunyai masalah dengan hasil belajar. 

 

Siklus I 

Setelah diketahui permasalahan pada hasil prasiklus, maka dimulailah tahap perencanaan, yaitu 

merencanakan kegiatan siklus I. Peneliti menyusun RPP untuk pembelajaran siklus I dengan 

menambahakan Quizizz sebagai stimulus dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pada kegiatan 

pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pembelajaran daring dengan 

menggunakan aplikasi Quizizz. Pelaksanaan siklus I diawali dengan membagikan surel atau link 

kepada peserta didik dengan cara membaginya ke dalam WA Grup kelas.  Pada siklus ini, penelitian 

dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung daring menggunakan dengan menggunakan 

Quizizz. Adapun hasil belajar pada siklus I ini dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel Hasil Belajar Peserta Didik Siklus I 

Jumlah Peserta Didik Mencapai KKM Belum Mencapai KKM 

30 Peserta Didik 17 Peserta Didik (56,70%) 13 Peserta Didik (43,30%%) 

 

Berdasarkan tabel nilai di atas, dapat dijelaskan bahwa sudah terdapat peningkatan hasil belajar 

peserta didik pada kelas VII 7 namun belum signifikan. Dari 30 peserta didik, terdapat 17 peserta 
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didik yang sudah mencapai atau melampuai nilai 75 (KKM), sisanya masih terdapat 13 peserta didik 

yang memiliki hasil belajar di bawah 75 (KKM). 

 

Kegiatan pembelajaran pada siklus I dengan menggunakan aplikasi Quizizz sudah selesai 

dilaksanakan, dari hasil penelitian dalam siklus I tersebut sudah menunjukan hasil belajar yang lebih 

baik. Dengan dibuktikan kenaikan hasil belajar peserta didik yang dapat dikatakan bahwa peserta 

didik pada mata pelajaran Bahasa Inggris dengan materi Introduction oneself and other (Perkenalan 

Diri Sendiri dan Orang Lain) dengan menggunakan aplikasi Quizizz terdapat peningkatan hasil 

belajar. Untuk keberhasilan hasil belajar pada siklus I dapat dikatakan tercapai dan akan dilanjutkan 

pada siklus II untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.  

 

Siklus II 

Pada kegiatan pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini menerapkan pembelajaran daring 

menggunakan aplikasi Quizizz sebagai sarana karena pada masa pandemi membuat kegiatan tatap 

muka di kelas langsung tidak bisa dilaksanakan. Pelaksanaan siklus II diawali dengan memberikan 

stimulus kepada peserta didik untuk memupuk minat peserta didik dalam pembelajaran. Pada siklus 

ini, penelitian dilakukan selama kegiatan pembelajaran daring menggunakan aplikasi Quizizz. 

Pelaksanaan siklus II diawali dengan membagikan surel atau link kepada peserta didik dengan cara 

membaginya ke dalam WA Grup kelas.  Pada siklus ini, penelitian dilakukan selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung daring menggunakan Quizizz. Adapun hasil belajar peserta didik pada 

siklus II ini dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel Hasil Belajar Peserta Didik Siklus II 

Jumlah Peserta Didik Mencapai KKM Belum Mencapai KKM 

30 Peserta Didik 30 Peserta Didik (100%) - 

 

Berdasarkan tabel nilai di atas, dapat dijelaskan bahwa sudah terdapat peningkatan yang signifikan 

hasil belajar peserta didik pada kelas VII 7. Dari 30 peserta didik, terdapat 30 peserta didik yang 

sudah mencapai nilai 75 (KKM) bahkan mencapai nilai maksimal. 

 

Kegiatan pembelajaran daring pada siklus II dengan menggunakan aplikasi Quizizz sudah selesai 

dilaksanakan, dari hasil penelitian dalam siklus II tersebut sudah menunjukan peningkatan hasil yang 

signifikan. Dengan bukti kenaikan hasil belajar tersebut dapat dikatakan bahwa peserta didik pada 

mata pelajaran Bahasa Inggris dengan menggunakan aplikasi Quizizz terdapat peningkatan hasil 

belajar. Hasil yang diperoleh dari siklus ini sudah memenuhi target yang diharapkan, oleh karena itu 

peneliti menghentikan siklusnya pada siklus II.   

 

Hasil Komparasi 

Penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan di kelas VII 7 SMP Negeri 11 Tanggerang Selatan 

dengan menggunakan aplikasi Quizizz secara umum meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Peningkatan hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah diterapkan aplikasi Quizizz dalam 

pembelajaran Bahasa Inggris dapat dilihat melalui perbandingan setiap siklusnya.  

 

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dari kondisi awal, siklus I dan siklus II dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel Komparasi Hasil Belajar Peserta Didik  

Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II 

Jumlah Peserta Didik Prasiklus Siklus I Siklus II 

30 Peserta Didik 10 Peserta Didik 

(33,40%) 

17 Peserta Didik 

(56,70%) 

30 Peserta Didik 

(100%) 

 

Tabel di atas menunjukan komparasi hasil belajar peserta didik dari kondisi awal, siklus I dan siklus 

II. Berdasarkan tabel di atas menunjukan adanya peningkatan pada hasil belajar peserta didik. Pada 

kondisi awal peserta didik yang tuntas berjumlah 10 peserta didik (33,40%) dan tidak tuntas 

berjumlah 20 peserta didik (66,60%). Setelah dilakukan tindakan pada siklus I, terdapat 20 peserta 

didik yang tuntas (56,70%) dan tidak tuntas 10 peserta didik (43,30%), pada siklus II ini semua 

peserta didik 100 % tuntas. Data peningkatan hasil belajar tersebut dapat dilihat grafik di bawah ini: 

 

Grafik Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik 

 
 

Berdasarkan pengamatan selama penelitian diketahui bahwa rendahnya hasil belajar peserta didik 

disebabkan oleh pembelajaran dilakukan secara daring dengan kurangnya penggunaan media yang 

revelan. Menurut Hamalik (2007, hlm. 6) guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang 

cukup tentang media pembelajaran, yang meliputi:  

1. media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. 

2. fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. 

3. seluk-beluk proses belajar. 

4. hubungan antara metode mengajar dan media pendidikan. 

5. nilai atau manfaat media pendidik dalam pengajaran. 

6. pemilihan dan penggunaan media pendidikan. 

7. berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan. 

8. media pendidikan dalam setiap mata pelajaran. 

9. usaha inovasi dalam media pendidikan. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa media pembelajaran dapat dijadikan sebuah pendukung dalam 

proses pembelajaran demi terciptanya tujuan pembelajaran. Manfaat media pembelajaran dapat 

memberikan pembelajaran yang lebih efektif, apalagi selama pembelajaran jarak jauh yang lebih 

menekankan kepada aktivitas peserta didik. Bukan hanya pengetahuan yang didapatkan tetapi juga 

penguatan dalam mempertahankan daya ingat terhadap informasi. Salah satu media yang dapat 
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digunakan dalam pembelajaran daring pada mata pelajaran Bahasa Inggris salah satunya adalah media 

atau aplikasi Quizizz. Media yang mudah dioperasikan oleh peserta didik ketika pembelajaran jarak 

jauh atau daring.  

 

Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan yang telah 

diuraikan, maka peneliti mengambil simpulan dari keseluruhan rangkaian penelitian ini sebagai 

berikut: Setelah dilakukan penelitian pemanfaatan Quizizz untuk meningkatkan hasil belajar peserta 

didik dalam pembelajaran Bahasa Inggris berbasis daring kelas VII 7 SMP Negeri 11 Kota Tangerang 

Selatan dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran dari siklus I ke siklus II menjadi lebih baik atau 

ada sebuah peningkatan yang dihasilkan. Hal ini dibuktikan dari hasil belajar peserta didik mengalami 

peningkatan sebesar 43,30 % dari siklus I ke siklus II. Setelah dilakukan penelitian pemanfaatan 

Quizizz untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran Bahasa Inggris berbasis 

daring kelas VII 7 SMP Negeri 11 Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan dan dapat 

mencapai ketuntasan yang telah ditentukan. 
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IMPROVING ANALYSIS CAPABILITIES THROUGH PETASEPTION 

PRINCIPLES IN ACADEMIC SUPERVISION OF TEACHERS IN KKG 

GUGUS II DISTRICT WAY HALIM BANDAR LAMPUNG 

 

PENINGKATAN KEMAMPUAN ANALISIS MELALUI PRINSIP 

PETASEPSI DALAM SUPERVISI AKADEMIK PADA GURU DI KKG 

GUGUS II KECAMATAN WAY HALIM BANDAR LAMPUNG 
 

*Hj. Sriwati 

 

 

ABSTRACT  

This study aims to determine the appropriate steps in carrying out academic supervision so as to improve the 

pedagogic competence of teachers in the learning process which will ultimately affect the improvement of the 

quality of education. The research was conducted in two cycles. Each cycle has different planning, 

implementation, observation, and reflection. The research subjects were principals and teachers. The principal 

with the action of academic supervision, while the teacher as an object as well as a subject in providing 

academic treatment. The technique of collecting data is through classroom supervision with the stages of 

supervising teachers in the learning process and observing learning in the classroom, to record important 

events related to research, especially during the learning process. The data analysis technique in this study uses 

a percentage (%) to build with a constant of 100. To interpret the score interpretation criteria to strengthen the 

research, the conclusions are as follows: 80% - 100% (very good), 66% - 79% (good), 56% - 65% (Enough), 

and 40% - 55% (Less).The results showed that the teacher's ability in implementing the learning process had 

increased at each stage, from the first cycle it reached an average of 63% (enough) and in the second cycle it 

reached an average of 68% (good). The accuracy of teachers entering the classroom increased by 48%, the use 

of learning media increased by 32%, varied methods increased by 31%, and learning strategies increased by 

36%. In detail, there was a significant increase in the initial condition of the school when compared to the final 

state in cycle II. 

Key Word : Pedagogic Competence Academic Supervision 

  

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah yang tepat dalam melaksanakan supervisi akademik 

sehingga mampu meningkatkan kompetensi pedagogik guru terutama dalam proses pembelajaran yang pada 

akhirnya akan berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan. Penelitian dilakukan dengan dua siklus. 

Pada setiap siklus memiliki perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi yang berbeda-beda. Subjek 

penelitian adalah kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah dengan tindakan supervisi akademiknya, sedangkan 

guru sebagai objek sekaligus subjek dalam pemberian perlakuan supervisi akademik. Teknik pengumpulan data 

melalui supervisi kelas dengan tahapan mensupervisi guru dalam proses pembelajaran dan pengamatan 

pembelajaran di kelas, untuk mencatat kejadian-kejadian penting yang berhubungan dengan penelitian terutama 

pada waktu proses pembelajaran berlangsung. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

prosentase (%) pencapaian dengan konstanta 100. untuk melakukan  interpretasi dengan menggunakan kriteria 

interpretasi skor  untuk memperkuat penafsiran dalam kesimpulan sebagai berikut: 80% - 100%  (Baik Sekali),  

66% - 79% ( Baik), 56% - 65% (Cukup), dan 40% - 55% (Kurang). Hasil penelitian menunjukkan  

kemampuan guru dalam pelaksanaan proses  pembelajaran mengalami peningkatan  pada tiap tahapannya, dari 

siklus I mencapai rata-rata 63% (cukup) dan pada siklus II mencapai rata-rata 68% (baik).  Ketepatan guru 

masuk ke dalam kelas meningkat 48%, pemanfaatan media belajar meningkat 32%, metode variatif meningkat 

31%, dan strategi belajar meningkat 36%. Secara rinci terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kondisi 

awal sekolah bila dibandingkan dengan keadaan akhir pada siklus II. 

Kata Kunci : Kompetensi Pedagogik, Supervisi Akademik 
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Latar Belakang Masalah 

Pengawas, Kepala Sekolah dan guru merupakan tenaga pendidik dan kependidikan yang mutlak 

terstandarisasi kompetensinya secara nasional  (PP No 19 tahun 2005).  Karena pengawas, kepala 

sekolah dan guru adalah tiga unsur yang berperan aktif dalam persekolahan. Guru sebagai pelaku 

pembelajaran yang secara langsung berhadapan dengan para siswa di ruang kelas, dan pengawas serta 

kepala sekolah adalah pelaku pendidikan didalam pelaksanaan tugas. Salah satu tugas pengawas 

sekolah adalah melaksanakan supervisi akademik untuk melaksanakan supervisi akademik secara 

efektif diperlukan keterampilan konseptual, interpersonal, dan teknikal. 

 

Tujuan supervisi akademik adalah membantu guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan 

pembelajaran yang dicanangkan bagi murid-muridnya (Glickman, 1981). Melalui supervisi akademik 

diharapkan kualitas akademik yang dilakukan oleh guru semakin meningkat (Neagley, 1980). 

Pengembangan kemampuan dalam konteks ini janganlah ditafsirkan secara sempit, semata-mata 

ditekankan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengajar guru, melainkan juga pada 

peningkatan komitmen (commitmen) atau kemauan (willingness) atau motivasi (motivation) guru, 

sebab dengan meningkatkan kemampuan dan motivasi kerja guru, kualitas pembelajaran akan 

meningkat. 

 

Diharapkan dengan bantuan supervisi pengawas, hasil dari pelaksanaan proses pembelajaran akan 

lebih baik dan bermutu. Tentang hubungan antara supervisi pengawas dengan guru seperti tersebut 

dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20/2003, Pasal 30, mengatakan 

"Hubungan antara peran supervisi pengawas adalah dalam upaya mencetak kualitas output yang lebih 

baik. Oleh karena itu, sekolah, sebagai institusi formal yang diharapkan dapat mencetak siswa yang 

berkualitas, harus dijalankan oleh para pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki 

profesionalisme yang tinggi untuk memajukan sekolah.  

 

Tetapi berdasarkan pengamatan selama satu tahun terakhir, terlihat motivasi dan profesionalisme dari 

sebagian guru cenderung rendah dalam tugas-tugas mengajar. Hal tersebut dapat dinilai dari hal-hal 

sebagai berikut: (1) Hanya 50% dari guru yang hadir tepat waktu di kelas pada saat jam mengajar; (2) 

Hanya 20% dari guru yang memanfaatkan media belajar pada saat mengajar; (3) Hanya 20% dari guru 

yang menggunakan metode mengajar secara variatif; (4) Hanya 10% guru yang menggunakan strategi 

belajar secara tepat ‘Rencana Pelaksanaan Pembelajaran”, RPP belum disusun secara optimal dan 

proposional.   

 

Kekurangan kekurangan dalam penyusunan RPP, meliputi (1). Penyusunan RPP belum berpedoman 

kepada Permendiknas Nomor 22 Tahun 2016da, tentang Standar Proses. (2). Sistematika penyusunan 

RPP, tidak lengkap (misalnya prosedur penilaian dan alat penilaian). (3). Kurang tepatnya: a. 

Indikator; b. Penentuan metode/media pembelajaran;  c. Proses pembelajaran: kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti,dan kegiatan akhir kurang tepat.  d. Keselarasan tujuan atau indikator dengan materi, 

metode, media, langkah kegiatan dan evaluasi kurang sesuai. 

 

Berdasarkan kelemahan-kelemahan itulah peneliti ingin meningkatkan kemampuan guru, khususnya 

guru dalam pembelajaran IPS kelas lima dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yang    

sesuai  dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016. Hasil pengamatan di tahun pelajaran 2020 / 

2021 didapatkan data sebagai berikut: Hanya 60% guru yang menyusun  RPP, secara kualitas, RPP 

yang baik baru mencapai angka 30%. 
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Untuk mengatasi masalah di atas, penelitian ini akan melakukan tindakan berupa supervisi akademik, 

agar motivasi serta profesionalisme guru terutama dalam pengelolaan pembelajaran (kompetensi 

pedagogik) terutama dalam kemampuan analisis  dapat meningkat dengan baik. Menurut Sullivan dan 

Glantz (2005) supervisi adalah pembinaan kinerja guru dalam mengelola pembelajaran. Sedangkan 

menurut Sergiovanni (1987) ada dua tujuan supervisi; pengembangan profesional dan motivasi kerja 

guru. Dalam situasi demikian, maka diperlukan suatu mekanisme supervisi terhadap sekolah. 

Supervisi tersebut melibat peran seorang supervisor yang bertugas dalam dalam melaksanakan 

supervisi akademik.  

 

Peneliti melakukan penelitian  supervisi akademik dengan menerap kan prinsip petasepsi, guna 

meningkatkan kemampuan analisis guru dalam kompetensi  pedagogik  dalam  menyusun RPP 

pembelajaran  Tematik  pada  KKG Gugus II Kecamatan Wayhalim. Melalui PTS ini diharapkan 

guru-guru dapat meningkatkan motivasi serta profesionalismenya; terutama pada kompetensi 

pedagogik (pengelolaan pembelajaran) dalam kemampuan analisis untuk Mata Pelajaran IPS di 

Sekolah  Dasar sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. 

 

Metode Penelitian 

Subjek penelitian kepala sekolah dan beberapa  guru . Kepala sekolah sebagai kolaborator dengan 

tindakan supervisi akademiknya, sedangkan guru SD Negeri 1  Perumnas Way Halim dan SD Negeri 

3 Perumnas WayHalim dan SD Al Azhar l dan Al Azhar 2 dalam Gugus II Merapi  sebagai obyek 

sekaligus subyek dalam pemberian perlakuan supervisi akademik. Dalam pelaksanaan penelitian 

tindakan sekolah yang menjadi subjek yaitu guru–guru kelas V, gugus II Merapi Way Halim 

Lampung.Karena pada Kelas V kemampuan   analisis yang  merupakan bagian dari kompetensi 

pedagogik dari seorang guru  dapat/tepat bila di implementasikan pada pembelajaran IPS.   

 

Prosedur Penelitian                  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tindak an sekolah. Peneliti 

senantiasa berupaya memperoleh hasil yang optimal melalui cara dan prosedur yang dinilai paling 

efektif, sehingga  dimungkinkan adanya tindakan yang berulang-ulang untuk meningkatkan 

pengelolaan kelas dalam pro ses belajar mengajar. 

 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu guru menyusun RPP pembela jaran  IPS.  Peneliti 

melaksanakan penelitian mengunakan siklus.  Dimulai siklus I sejak 1) perencanaan tindakan, 2) 

pelaksanaan tindakan, 3) Pengamatan, dan 4) Refleksi hingga siklus II . Pembahasan berdasarkan 

hasil observasi dan evaluasi,  adapun komponen yang dinilai. 

 

Rancangan Tindakan 

Rancangan tindakan dilakukan  dengan prosedur penelitian berdasarkan pada prinsip Kemmis dan 

Taggart (1988) yang mencakup kegiatan  sebagai berikut : (1) perencanaan (planning) , (2) 

pelaksanaan tindakan (action),  3) observasi (observation), (4) refleksi (reflection)atau evaluasi. 

Keempat kegiatan ini berlangsung secara berulang dalam bentuk siklus tindakan sekolah 

 

Siklus I 

Tahap Perencanaan  

Sosialiasi tujuan dan ruang lingkup penelitian kepada guru. Penjelasan fokus penelitian tentang 

Supervisi Akademik. Diskusi tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang idea Sebelum penelitian 

peneliti terjun ke lapangan untuk melihat kondisi awal RPP yang sudah dibuat guru kelas V. 

Menyampaikan hasil kondisi awal kepada kepala sekolah segugus dan menyampaikan rencana 
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tindakan kepada kolaborator. Menyerahkan lembar/Instrumen penilaian RPP  IPS kepada   

kolabolator.  

 

Tahap Pelaksanaan  

Pada Pertemuan awal, peneliti mengumpulkan seluruh guru. Menjelaskan maksud dan tujuan 

Penelitian Tindakan Sekolah. Penjelasan tentang kompetensi pedagogik guru difokuskan pada 

perbaikan komponen proses pembelajaran. Berikut pula penjelasan tentang aspek yang akan diamati 

melalui deskriptor setara. Tanya jawab tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian. 

 

Tahap Observasi 

Penulis melakukan pengamatan  sesuai rencana dengan menggunakan lembar observasi. Menilai 

tindakan dengan menggunakan format evaluasi. Pada tahap ini seorang guru melakukan pembelajaran 

sesuai dengan aspek dan indikator yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis  melakukan supervisi 

kelas dengan menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan. 

 

Siklus II 

Tahap Perencanaan  

Menginformasikan kepada guru tentang hasil siklus I. Menyampaikan hasil observasi  proses 

pembelajaran melalui deskriptor yang telah muncul. Mengadakan tanya jawab tentang kelemahan 

proses pembelajaran yang telah terjadi 

 

Tahap Pelaksaanaan 

Menginformasikan kepada guru, tentang kesesuaian dan kemajuan (progress) hasil observasi. 

Mengadakan diskusi tentang hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran, jika masih 

ada yang belum dipahami. Mengumpulkan dokumen-dokumen penilaian supervisi kunjungan kelas. 

 

Tahap Observasi 

Penulis melakukan pengamatan  sesuai rencana dengan menggunakan lembar observasi terutama pada 

aspek dan descriptor yang belum muncul pada siklus I. Menilai tindakan dengan menggunakan format 

evaluasi. Pada tahap ini seorang guru melakukan pembelajaran sesuai dengan aspek dan indikator 

yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dan PKS kurikulum melakukan supervisi kelas dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil Siklus I Setelah selesai kegiatan gugus  masing-masing guru membuat RPP pembelajaran IPS  

sesuai dengan kelasnya untuk satu hari dengan tema memilih salah satu dari tema pada semester ll. 

Kemudian RPP yang dibuat guru tersebut diserahkan kepada kepala sekolah masing-masing 

(kolaborator) untuk dinilai menggunakan instrumen dan juknisnya yang  telah disediakan peneliti.  

 

Data penelitian menunjukkan tindakan pada siklus I melalui kegiatan gugus kualitas RPP 

pembelajaran IPS meningkat, dengan membandingkan kondisi awal rata-rata hasilnya 55 (kurang) 

sedangkan hasil pada siklus I  rata - ratanya 74,5 (baik)  kelas VA  naik 31% kelas  VB naik 33% dan 

kelas VC naik 24%. berdasarkan hasil siklus I masih perlu supervisi akademik lagi terutama  pada 

kegiatan inti yaitu kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Dalam hal ini guru perlu 

memperdalam materi sebagai standar kompetensi pedagogik. Guru memberikan pemahaman dan 

pengertian tentang peristiwa, fakta, konsep generalisasi. Dalam strategi mengajarnya memberikan 

contoh  keterikatan antara peristiwa, fakta, konsep, generalisai dari kemampuan analisis dalam 

konteks pembelajaran IPS di kelas V kemudian guru  mengaitkan satu/beberapa materi dengan materi 
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sejenis untuk memperluas wawasan siswa.(elaborasi). Untuk itu   perlu tindakan lanjutan yaitu 

supervisi akademik secara individual dengan teknik percakapan pribadi pada siklus II. 

 

RPP  IPS   yang dibuat guru kelas V setelah mendapat supervisi akademik secara individual, hasilnya  

meningkat. RPP  IPS  yang dibuat guru pada siklus II ini sudah menunjukkan peningkatan dibanding 

siklus I. Sebagian besar rumusan tujuan pembelajaran lebih lengkap dan lebih jelas, materi ajar sudah 

dijabarkan dan sudah menyantumkan langkah langkah kemampuan analisis. Kegiatan inti sudah 

PAKEM menunjukkan aktivitas pengetahuan, pemahaman dan penerapan pada kegiatan inti  

eksplorasi, elaborasi dan  konfirmasi.  Pada aktivitas eks  plorasi penyajian materi sudah diruntut dari 

peristiwa, fakta, konsep, generalisai, nilai dan sikap yang akan terkristalisasi menjadi kemampuan 

analisis. Pada kegiatan akhir pertanyaan sudah meliputi intelektual, personal dan sosial.  

 

Data menunjukkan bahwa supervisi akademik secara individual dapat lebih meningkatkan kualitas 

RPP IPS. 

 

Supervisi akademik secara individu dapat lebih meningkatkan kualitas RPP  pembelajaran IPS  yang  

disusun  guru  kelas VA , guru  kelas VB  dan guru  kelas VC. Rata-rata hasil kemampuan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran pada  siklus  II  kategori baik (83,37) sedangkan hasil siklus I rata-rata 74,5 

meningkat 13% dibanding hasil siklus I. Hasil kelas VA  83,5 meningkat 16.%,  kelas VB 84 

meningkat 7% dan kelas VC 83,75 meningkat 11%. Pada kegiatan inti sudah menunjukkan kegiatan 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yang mengimplementasikan kompetensi pedagogik guru pada 

kemampuan analisis untuk pembelajaran IPS.    

 

Pembahasan 

Siklus I Pelaksanaan  siklus I  dilaksanakan  setelah  melihat  kondisi  awal, kemudian dimulai  

dengan  memberikan bimbingan secara kelompok (Kegiatan gugus) menyusun RPP IPS untuk satu 

hari hasilnya dinilai kolaborator dengan menggunakan instrumen dan juknis yang disiapkan 

peneliti.RPP  IPS tersebut kemudian  diserahkan kepada  pengawas sekolah beserta hasilnya. Hasil 

pada siklus I rata-rata 74,11 naik 29% dibanding kondisi awal  masih belum maksimal perlu supervisi 

akademik secara individual atau percakapan pribadi pada tindakan siklus ll.  

 

Siklus II Setelah mengetahui kekurangan RPP IPS yang dibuat guru pada siklus I peneliti memberikan 

supervisi akademik secara  individu (percakapan pribadi)  tentang kekurangsempurnaan RPP IPS guru 

kelas V agar lebih sempurna pada siklus II terbukti  hasilnya  meningkat 13% dibanding hasil siklus I. 

Supervisi  akademik secara individu ternyata lebih efektif dibanding supervisi kelompok. 

 

Kesimpulan dan Saran  

Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah hipotesis dan hasil penelitian,  peneliti menyimpul kan bahwa supervisi 

akademik dapat meningkatkan kualitas RPP  IPS  guru SD kelas V gugus II Merapi  kecamatan  

Wayhalim Lampung tahun pelajaran 2020/ 2021 dengan peningkatan 29,3% pada siklus I dan 13% 

pada siklus II. Peningkatan  membuktikan keberhasilan peningkatan kualitas RPP pembelajaran IPS 

melalui supervisi akademik guru-guru SD kelas V gugus II Merapi Kecamatan Way halim Lampung 

tahun pelajaran 2020/2021  

 

Saran 

Berdasar hasil  penelitian, analisis data  dan  kesimpulan  dalam penelitian ini, ada beberapa hal yang 

perlu disarankan yaitu  Saran bagi guru, hendaknya guru membuat RPP pembelajaran IPS secara rutin 
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dan dilengkapi lembar kerja, penilaian proses, strategi mengajar dan alat peraganya. Apabila  ada 

masalah/ kesulitan segeralah minta bantuan teman guru/ KS/ Pengawas Sekolah untuk memecahkan, 

sehingga kualitas RPP pembelajaran IPS bisa maksimal. Ketrampilan membuat RPP pembelajaran 

IPS akan terwujud bila guru ada kemauan untuk aktif dan kreatif. Saran bagi para pengawas sekolah: 

pengawas sekolah sebaiknya  menjalin hubungan yang baik sebagai patner kerja bukan sebagai atasan 

dan bawahan (pengawas sekolah sahabat guru). Supervisi akademik diprogramkan minimal 2 kali / 

semester sehingga guru akan terbiasa disupervisi akademik. 
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EFFORTS TO IMPROVE STUDENTS' LEARNING OUTCOMES IN 

INDONESIAN LANGUAGE ENVIRONMENTAL MATERIALS 

THROUGH THE PICTURE AND PICTURE LEARNING MODEL IN 

CLASS VII SMP NEGERI 26 BANDAR LAMPUNG 

 

UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA 

PELAJARAN BAHASA INDONESIA MATERI LINGKUNGAN  

MELALUI MODEL PEMBELAJARAN PICTURE AND PICTURE DI 

KELAS VII SMP NEGERI 26 BANDAR LAMPUNG 
 

*Wahono 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine: student learning outcomes before using the picture and picture 

learning model in Indonesian class VII SMPN 26 Bandar Lampung. Student responses by applying the Picture 

and Picture learning model to Indonesian VII subjects at SMPN 26 Bandar Lampung. This research was 

conducted in class VII of SMPN 26 Bandar Lampung in the 2016 academic year. The subjects of this study were 

class VII students of SMPN 26 Bandar Lampung with a total of 20 students. This research is a classroom action 

research (CAR) which is carried out in two cycles. Student learning outcomes after using the Picture and 

Picture learning model in Indonesian class VII SMPN 26 Bandar Lampung. Based on the results of the 

discussion and research findings, it is found that the picture and picture learning model is able to improve 

student learning outcomes in Indonesian Language Subjects with Environmental materials as evidenced by: VII 

grade students' learning outcomes at SMPN 26 Bandar Lampung in Indonesian Language Subjects with 

Environmental materials. 

Key Word: Learning Outcomes, Picture and Picture 

 

ABSTRAK 

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui: Hasil belajar siswa sebelum menggunakan model pembelajaran 

picture and picture  pada  mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas VII SMPN 26 Bandar Lampung. Respon siswa 

dengan menerapkan model pembelajaran Picture and Picture pada mata  pelajaran  Bahasa  Indonesia  VII 

SMPN 26  Bandar Lampung. Penelitian ini dilaksanakan di kelas VII SMPN 26 Bandar Lampung Tahun  

Pelajaran  2016.  Adapun subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII SMPN 26 Bandar Lampung dengan 

jumlah siswa 20 orang siswa. Peneitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam 

dua siklus.  Hasil belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran Picture  and Picture  pada  mata 

pelajaran Bahasa  Indonesia  kelas  VII SMPN 26 Bandar Lampung. Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan 

penelitian maka diperoleh bahwa model pembelajaran picture and picture mampu dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia materi Lingkungan terbukti dari: hasil belajar  siswa  

kelas  VII SMPN 26  Bandar Lampung  pada   Mata   Pelajaran   Bahasa   Indonesia materi Lingkungan 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Picture and Picture 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan  menjadi salah satu kebutuhan pokok  bagi setiap  makhluk  yang berbudaya  dan  berakal  

sehat, yakni manusia yang sekaligus  sebagai  khalifah Allah di muka bumi. Kata pendidikan   berasal  

dari  bahasa Yunani yaitu “paedagogie” yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam 
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bahasa Inggris pendidikan adalah“education” yang bermakna pengembangan atau bimbingan, 

sedangkan dalam bahasa Arab pendidikan adalah “tarbiyah”.  

 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 dipaparkan bahwa pendidikan  

merupakan  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran   

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya  untuk  memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

 

Pendidikan  adalah  pertolongan  yang  diberikan  oleh  orang  dewasa   yang bertanggung jawab 

terhadap perkembangan anak untuk menuju tingkat dewasa. Pendidikan salah satu  usaha  yang  pada  

dasarnya  untuk  mencerdaskan kehidupan bangsa,  dan  langkah  untuk  mencapai  cita-cita  suatu 

bangsa.  Dalam Islam pendidikan juga merupakan bagian penting, secara  umum pendidikan Islam 

 

Semakin dalam pemahaman seorang  guru  terhadap  hakikat  manusia,  maka perilaku   guru  akan  

semakin  baik   dalam   menyelenggarakan  pendidikan  dan pengajaran.  Maka  guru  juga  harus  

dapat  memahami  psikologi  pendidikan  dan penampilan  perilaku  anak  didik  yang  diharapkan  

setelah  mempelajari  bahan pengajaran.  Dalam  hal  ini,  artinya  seorang  guru tidak  hanya  harus  

dapat  untuk menguasai  materi  pelajaran dan  menyajikan secara  baik  dan  tepat,  tetapi  juga harus 

dapat melihat serta menilai kinerja dan perilaku siswa. 

 

Belajar  secara   umum  dapat  diartikan  sebagai  proses  perubahan  per ilaku akibat  interaksi  

individu  dengan  lingkungannya.  Proses  perubahan  perilaku  ini tidak  terjadi dengan sendirinya,  

tetapi ada  yang sengaja  direncanakan dan ada yang dengan sendirinya  terjadi karena  proses  

kematengan.  Proses  yang sengaja direncanakan agar  terjadi perubahan perilaku  ini disebut  dengan 

proses  belajar. Maka Belajar adalah suatu proses kompleks yang terjadi pada semua orang, serta 

berlangsung  seumur  hidup.  Maka di dalam  masalah belajar  banyak  sekali  teori yang menjelaskan 

bagaimana proses belajar itu terjadi.  

 

Penelitian ini penting dilaksanakan untuk meningkatkan proses pembelajaran di  kelas  antar  guru  

dan  peserta  didik,  dan  peserta  didik  dengan  peserta  didik lainnya, dan untuk memperbaiki hasil 

belajar di kelas VII SMPN 26  Bandar Lampung, maka dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk 

meneliti  tentang  sejauh  mana  keberhasilan  penggunaan  model  pembelajaran picture and picture  

dapat  meningkatkan hasil belajar siswa pada  mata pelajaran Bahasa  Indonesia,  dengan  mengangkat  

judul  penelitian  “Upaya  Meningkatkan Hasil  Belajar  Siswa  Pada  Mata  Pelajaran Bahasa  

Indonesia  Materi  Lingkungan Melalui  Model  Pembelajaran  Picture  and  Picture   Kelas  VII 

SMPN 26  Bandar Lampung”. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan  masalah  yang  telah  yang  telah  peneliti  paparkan  pada  latar belakang di atas, maka 

identifikasi masalah dapat diuraikan sebagai berikut : Kurangnya  minat  belajar  siswa   terhadap  

materi  pembelajaran  khususnya, pelajaran Bahasa Indonesia. Banyak siswa yang pasif dalam proses 

pembelajaran.  Kurangnya motivasi siswa dalam mengemukakan pendapat/ ide. Model  pembelajaran  

yang  diterapkan  kurang  bervariasi  di  dalam  kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran masih 

berpusat kepada guru. Kurang  antusias  siswa  dalam  pembelajaran  Bahasa  Indonesia  yang  tidak 

bervariasi. Hasil belajar tidak mencapai KKM. 
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Rumusan Masalah 

Sejalan dengan masalah  yang ada,  maka  yang  menjadi  rumusan  masalah dalam penelitian ini 

adalah: Bagaimana  hasil  belajar  siswa  sebelum  menggunakan  model  pembelajaran Picture  and  

Picture  pada  mata  pelajaran  Bahasa  Indonesia  kelas  VII SMPN 26  Bandar Lampung? 

Bagaimana  respon  siswa  dengan  menerapkan model pembelajaran  Picture and Picture  pada  mata 

pelajaran Bahasa Indonesia kelas  VII SMPN 26 Bandar Lampung? Bagaimanakah hasil belajar siswa 

setelah menggunakan  model pembelajaran Picture and  Picture  pada  mata  pelajaran  Bahasa  Indo 

nesia   kelas  VII SMPN 26  Bandar Lampung? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan  masalah di atas, maka yang  menjadi  tujuan  dalam penelitian ini untuk 

mengetahui: Hasil belajar siswa sebelum menggunakan model pembelajaran picture and picture  pada  

mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas VII SMPN 26 Bandar Lampung. Respon siswa dengan 

menerapkan  model pembelajaran Picture and Picture pada  mata  pelajaran  Bahasa  Indonesia  VII 

SMPN 26  Bandar Lampung. Hasil  belajar  siswa  setelah  menggunakan  model pembelajaran  

Picture  and Picture  pada  mata  pelajaran  Bahasa  Indonesia  kelas  VII SMPN 26 Bandar Lampung 

 

Landasan Teoritis 

Belajar adalah suatu tahapan perubahan tingkah laku  individu yang dinamis sebagai hasil pengalaman 

dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan unsur kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan 

kata  lain belajar adalah suatu proses dimana  kemampuan sikap, pengetahuan dan konsep  dapat  

dipahami,  diterapkan dan digunakan untuk dikembangkan dan diperluas. 

 

Tercapainya keberhasilan dalam belajar akan menimbulkan rasa percaya diri yang  tinggi,  senang,  

serta  termotivasi  untuk  belajar  lagi,  karena  belajar  tidak hanya  meliputi  mata  pelajaran  tetapi  

juga penguasaan, kebiasaan,  kesenangan, minat, penyesuaian sosial, bermacam- macam keterampilan 

dan cita-cita. 

 

Pengertian  belajar  menurut  para  ahli, menurut  James  Owhittaker  adalah Learning  is  the  process  

by  which  behavior  (in  the broader  sense  originated  of changer  through  prancice  or  tranining).  

Artinya  belajar  adalah proses  dimana tingkah  laku  (dalam  arti  luas  ditimbulkan  atau  diubah  

melalui  praktek  atau latihan). 

 

Menurut Surya, belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu  untuk  

memperoleh  perubahan  perilaku  baru  secara  keseluruhan, sebagai  hasil dari  pengalaman  individu  

itu  sendiri  dalam  berinteraksi  dengan lingkungannya. Menurut Witherington  menyatakan  bahwa  

belajar  merupakan perubahan dalam kepribadian  yang  dimenifestasikan  sebagai  pola-pola  respons 

yang baru berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. lebih jauh menurut 

Crow dan Crow menjelaskan bahwa belajar adalah diperolehnya kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan, 

dan sikap  baru,. dan menurut Hilgard berpendapat bahwa belajar adalah proses dimana suatu perilaku  

muncul atau berubah karena adanya respon terhadap suatu situasi. 

 

Sesungguhnya yang mengetahui perbedaan antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu 

hanyalah orang yang mempunyai akal fikiran yang sehat, bukan orang orang yang bodoh dan lalai. 

16Islam mewajibkan setiap orang beriman untuk memperoleh ilmu pengetahuan semata- mata dalam 

rangka  meningkatkan derajat kehidupan mereka.  Hal  itu dipertegas  lagi dalam Al-Q uran Surah Al-

Mujadilah ayat 11 yang berbunyi: Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabiladikatakan 

kepadamu:  Berlapang- lapanglaah  dalaam  majelis,  maka  lapangkanlah  niscaya  Allah  akan  
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memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”,  maka berdirilah, niscaya  

Allah  akan  meninggikan  orang-orang  yang  beriman  di  antaramu  dan orang-orang  yang  diberi  

ilmu  pengetahuan  beberapa  derajat.  Dan  Allah  Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

Ilmu  pengetahuan  yang  kita  peroleh  dapat  diaplikasikan  dalam  kehidupan sehari- hari  sehingga  

dapat  bermanfaat  untuk  diri  sendiri  khususnya  dan  untuk umat  manusia  pada  umumnya.  Ilmu  

bermanfaat  dapat  menjadi  sedekah jariyah yang pahalanya tidak akan putus meskipun sudah 

meninggal dunia. 

 

Kandungan surat Al-Mujadalah ayat 11 berbicara tentang etika atau akhlak ketika berada di majelis  

ilmu. Etika dan akhlak  tersebut antara  lain  ditunjukkan untuk  mendukung  terciptanya  ketertiban,  

kenyamanan dan ketenangan  suasana selama  dalam  majelis,  sehingga  dapat   mendukung  

kelancaran  kegiatan  ilmu pengetahuan. Pada ayat  tersebut jurga terkandung motivasi  yang amat 

kuat agar menuntut  ilmu  pengetahuan,  yaitu  dengan  memberikan kedudukan  yang tinggi dalam 

pandangan Allah SWT. 18 

 

Menurut  Sudjana,  hasil  belajar  siswa  pada  hakikatnya  adalah  perubahan tingkah  laku.  Tingkah  

laku  sebagai  hasil  belajar  dalam  pengertian  yang  luas mencakup  bidang  kognitif,  afektif,  dan  

psikomotorik. Oleh sebab  itu,  dalam penilaian hasil belajar, tujuan instruksional yang berisi rumusan 

kemampuan dan tingkah laku yang diinginkan dikuasai siswa menjadi unsur penting sebagai dasar 

dan acuan penilaian. 

 

Domain hasil belajar adalah perilaku-perilaku kejiwaan yang akan diubah dalam proses  pendidikan. 

Perilaku kejiwaan  itu dibagi dalam tiga domain yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berikut 

penjelasannya. 

 

Hasil belajar kognitif adalah perubahan perilaku yang terjadi dalam kawasan kognisi. Hasil belajar 

kognitif tidak merupakan kemampuan tunggal. Kemampuan yang menimbulkan perubahan perilaku 

dalam domain kognitif meliputi beberapa tingkat atau jenjang. Bloom membagi da n menyusun secara 

hirarkhis tingkat hasil belajar kognitif mulai dari yang paling rendah dan sederhana yaitu hafalan 

sampai yang paling tinggi dan kompleks yaitu evaluasi. 

 

Model  pembelajaran  adalah  seluruh  rangkaian  penyajian  materi  ajar  yang meliputi segala aspek 

sebelum sedang dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru  serta  segala  fasilitas  yang  terkait  

yang  digunakan  secara  langsung dalam proses belajar mengajar. 

 

Dalam  pembelajaran  menggunakan  model  Picture  and  picture  itu  artinya pembelajaran yang 

menyisipkan gambar-gambar pada suatu materi sebagai media pembelajaran,  dari  madia  ini  

diuraikan  dan  dikembangkan  sesuai  materi  yang akan disampaikan oleh guru kepada anak didik. 

 

Model  pemebelajaran  apapun  selalu  menekankan  aktifnya  peserta  didik  dalam setiap   proses  

pembelajaran.   Inovatif   setiap  pembelajaran  harus   memberikan sesuatu  yang  baru,  berbeda,  dan  

selalu  dapat  menarik  perhatian  minat  peserta didik. 

 

Kreatif, setiap pembelajarannya harus menimbulkan minat kepada  peserta didik  untuk  menghasilkan 

sesuatu atau dapat  menyelesaikan suatu masalah dan menyenangkan, setiap pembelajaran harus 

diciptakan suasana yang menyenagkan agar  pembelajaran  tidak  membuat  peserta  didik  bosan  

yang  bisa  berdampak membuat  peserta  didik  tidak  memahami  pelajaran.  Model pembelajaran  
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picture and picture  ini mengandalkan gambar sebagai media dalam proses pembelajaran, dan gambar 

adalah faktor utama dalam proses pembelajaran. 

 

Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran  bahasa  

diarahkan  untuk  meningkatkan  kemampuan  siswa  dalam berkomunikasi,  baik lisan maupun tulis. 

Hal ini relevan dengan Kurikulum 2004 bahwa kompetensi belajar bahasa  diarahkan  kedalam  empat  

sub  aspek  yaitu membaca, berbicara, menyimak, dan mendengarkan. 

 

Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki  makna dan atau pengaruh tertentu 

kepada individu. Lingkungan merupakan kombinasi antara kondisi yang  mencakup  keadaan  sumber  

daya  alam  seperti  tanah, air, energi surya, mineral, serta  flora dan fauna yang tumbuh diatas tanah 

maupun di dalam   lautan,  dengan  kelembagaan  meliputi   ciptaan   manusia   seperti keputusan 

bagaimana  menggunakan  lingkungan  fisik  tersebut.  Lingkungan juga merupakan  segala  sesuatu  

yang  ada  di  sekitar   manusia  dan  mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. 

 

Banyak guru memilih bermacam- macam model pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran di 

sekolah. Salah satunya  melalui model pembelajaran picture and picture   yang  arah  tujuannya   

untuk   meningkatkan  kemampuan  siswa  dalam berkomunikasi  baik  secara  individu  maupun  

kelompok  sehingga  siswa  lebih terlihat  secara  aktif dalam belajar karena  ia  mempunyai tanggung 

jawab belajar yang lebih besar dan meningkatkan berkembangnya daya kreatif siswa. 

 

Picture and picture suatu bentuk belajar yang menyena ngkan, di mana setiap siswa  memilih  gambar  

sendiri  dan  mengemukakan  alasannya  terhadap  gambar tersebut.   Dengan  model  pembelajaran  

picture  and  picture   diharapkan  dapat mengembangkan kemampuan ide atau pendapat tentang 

materi pelajaran Bahasa Indonesia dan meningkatkan hasil belajar siswa secara maksimal. 

 

Hipotesis Tindakan 

Sesuai dengan permasalahan pembelajaran siswa yang selama ini menggunakan model  

pembelajaran  yang  biasa  maka  hasil  pembelajaran  tidak mendapat hasil yang maksimal. Dengan 

menggunakan model picture and picture dapat meningkatkan  hasil  belajar  siswa  pada  mata  

pelajaran  Bahasa  Indonesia 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian tindakkan (action research)   adalah   penelitian   yang   bersifat partisipatif dan kolaboratif. 

Maksudnya, penelitian dilakukan sendiri oleh peneliti, dan  diamati   bersama   dengan   rekan-

rekannya. Menurut Kemmis,  penelitian tindakkan adalah suatu bentuk penelitian refleksi diri  yang 

dilakukan oleh para partisipasi dalam situasi-situasi soaial (termasuk pendidikan)  untuk  

memperbaiki praktik  yang  dilakukan  sendiri.  Dengan  demikian  akan  diperoleh  pemahaman yang   

komprehensif mengenai praktik  dan   situasi   dimana   praktik   tersebut dilaksanakan. 

 

Pendapat  lain  tentamg  penelitian  tindakkan  dikeukakan  oleh  Burns  yang menyatakan bahwa 

penelitian tindakkan adalah penerapan   berbagai  fakta  yang ditemukan untuk  memecahkan masalah 

dalam situasi sosial  untuk  menngkatkan kualitas  tindakan  yang dilakukan dengan  melibatkan 

kolaborasi dan kerja  sama para  peneliti  dan  praktis.  Menurut  Elliot,  penelitian  tindakkan  adalah  

kajian tentang  situasi  sosial  dengan  maksud  untuk  meningkatkan  kualitas  tindakkan melalui 

proses diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan mempelajari pengaruh yang 

ditimbulkannya. 
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Penelitian ini dilaksanakan di kelas VII SMPN 26 Bandar Lampung  Tahun  Pelajaran  2016.  Adapun 

subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII SMPN 26 Bandar Lampung dengan jumlah siswa 20 

orang siswa. Penelitian ini dilaksanakan di Kelas VII SMPN 26 Bandar Lampung Waktu Pelaksanaan 

Penelitian pada T.P 2015/2016  semester genap. Peneitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 

(PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus.  

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Melalui pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran picture and picture pada  mata  

pelajaran Bahasa Indonesia dapat  meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil penelitian awal 

pelaksanaan pree test   atau sebelum dilaksanakannya model  pembelajaran  picture  and  picturesiswa  

memiliki  nilai  rata-rata  hasil belajar sebesar 66,5 dan hanya 4 (20%) orang dinyatakan tuntas 

belajar. Tingkat hasil  belajar  ini  di bawah  Kriteria  ketuntasan  Minimal  (KKM)  mata  pelajaran 

Bahasa Indonesia yang bernilai 75. 

 

Selanjutnya dilakukan tindakkan pembelajaran menggunakan model pembelajaran picture and  

picture pada  siklus  I.  Hasil  tes  menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam memahami  materi  

lingkungan mengalami peningkatan yaitu  menjadi 60% dari yang semula  hanya  sebesar  20%  

dimana  siswa  yang dinyatakan  tuntas  berjumlah  12  orang  dengan  mendapat  nilai  rata-rata  74,5. 

Persentase dari ktuntasan siswa  meningkat dari sebelumnya  yaitu 60% dan nilai rata-rata  nya 74,5 

akan tetapi  yang dipe roleh siswa belum mencapai  nilai KKM yang di tentukan sekolah yaitu 75 

sehingga peneliti harus  melanjutkan ke siklus II. 

 

Pada siklus II tindakkan pembelajaran kembali menggunakan model pembelajaran picture and 

picture. Penerapan   dan perbaikkan model ini. menunjukkan kemampuan siswa memahami materi 

lingkungan meningkat dengan nilai  rata-rata  87  dan  tingkat  ketuntasan  klasikal  95%  diamana  

siswa  yang dinyatakan tuntas sebanyak 19 orang dengan persentase 95% siswa dan 1 orang tidak 

tuntas dengan persentase 5% sehingga peneliti tidak  harus  melanjutkan ke siklus  berikutnya  karena  

hasil  belajar  siswa  telah  mencapai  nilai  KKM  dan kriteria yang diharapkan oleh peneliti. Dengan  

demikian  dapat  dibuktikan  bahwa  pelajaran  menggunakan  model pembelajaran picture and 

picture dapat  meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi  lingkungan  mata pelajaran Bahasa  

Indonesia di kelas  VII SMPN 26 Bandar Lampung. 

 

Penutup 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan penelitian maka diperoleh bahwa model pembelajaran 

picture and picture mampu dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia materi Lingkungan terbukti dari: hasil belajar  siswa  kelas  VII SMPN 26 Bandar Lampung  

pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia materi Lingkungan, sebelum diterapkan model pembelajaran  

picture  and  picture, masih  rendah  yaitu siswa  tuntas  berjumlah  4  orang atau dengan  persentase 

ketuntasan klasikal 20% dan siswa yang tidak tuntas berjumlah 16 orang atau persentase 80% dengan 

nilai rata-rata 66,5. Melalui penerapan model pembelajaran  picture and  picture pada Mata Pelajaran  

Bahasa Indonesia materi Lingkungan di kelas VII SMPN 26  Bandar Lampung terbukti dapat 

meningkatkan respon belajar  siswa.  Pada siklus I kemampuan  siswa  dalam merespon,  menjawab,  

mendengarkan  penjelasan  guru  masih  dalam  kriteria kurang  baik.  Pada  S iklus  II  kema mpuan  

siswa  dalam  merespon,  menjawab, mendengarkan penjelasan guru masih dalam kriteria baik sekali 

sehingga dapat dikatakan  meningkat.  Maka  peningkatan  hasil  belajar  siswa  pun  mencapai tingkat 

ketuntasan belajar secara klasikal berhasil pada siklus II. Hasil belajar siswa setelah diterapkan model 

pembelajaran picture and picture pada Mata Pelajaran  Bahasa  Indonesia  materi  Lingkungan  di 
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kelas  VII  SMP  Bandar Lampung yaitu pada siklus  I  (post  test  I)  siswa  yang  tuntas  berjumlah  

12  orang  atau  dengan persentase  60%  dan siswa  yang tidak  tuntas  berjumlah 8  orang atau 

dengan persentase  40%  dengan  nilai rata-rata  yaitu 74,5.  Persentase  dari ketuntasan klasikal  siswa  

belum  mencapai  KKM  (75%)  dan  nilai  rata-rata  siswa  74,5 belum mencapai KKM yang di 

tentukan sekolah, maka peneliti melanjutkan ke siklus II. Pada siklus II (post  test  II) siswa  yang 

tuntas 19 orang atau dengan persentase  95%  dan siswa  yang  tidak  tuntas  1  orang dengan 

persentase  5% dengan nilai rata-rata 87. Maka diperoleh kesimpulan bahwa  peneliti  tidak harus 

melanjutkan ke siklus berikutnya. 

 

Saran 

Saran penelitian sebagai berikut: Bagi guru terkhusus guru kelas di SMPN 26  Bandar Lampung di 

harapkan lebih dalam memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dan menarik minat 

siswa untuk belajar. Sebaiknya guru berusaha menerapkan model pembelajaran yang tepat misalnya 

dalam   materi   lingkungan  menggunakan   model  pembelajaran   picture  and picture . Bagi siswa 

sendiri diharapkan agar lebih meningkatkan motivasi dalam belajar dan aktif dalam pembelajaran. 

Bagi peneliti dan peneliti lain dapat  menjadikan motivasi dari hasil penelitian ini  dalam  mengajar  

ketika  menjadi  guru  untuk  dapat  menerapkan  model, metode serta media yang bervariasi dalam 

proses pembelajaran. 
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ABSTRACT 

The objectives of this action research are: 1). to find out whether the role playing method can motivate students 

in learning; 2). train students in role playing so that they can determine the character's character and the 

meaning of a story text that is read; 3). develop students' communication skills; 4). provide opportunities for 

students to explore situations where they experience emotions, differences of opinion, and problems in the 

child's social environment. This research uses three rounds of action research. The focus subjects of this 

research were 12 class VI students of SDN 1 Surabaya, Padangratu District. The data obtained in the form of 

formative test results, observation sheets of teaching and learning activities. The results of the research from the 

pre-research activities carried out from 26 students who finished studying only 54.00% while the 46.00% who 

did not finish were the focus of research for 3 cycles in 4 meetings, from each cycle there was an increase in 

learning outcomes and at the end of the cycle 3 students who completed 91.00% of the 12 students who became 

the subject of research. The conclusion of this study is that the Role Playing Method can have a positive effect 

on the learning motivation of class VI students of SDN 1 Surabaya, Padangratu District, and this learning 

method can be used as an alternative to learning other subjects. 

Key Word: Student Character, Role Playing, Children's Story 

 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian tindakan ini adalah: 1). untuk mengetahui apakah metode bermain peran dapat 

memotivasi siswa dalam pembelajaran; 2). melatih siswa dalam bermain peran sehingga dapat menentukan 

watak tokoh dan amat dari sebuah teks cerita yang dibaca; 3). mengembangkan kemampuan komunikasi siswa; 

4). memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi situasi dimana mereka mengalami emosi, 

perbedaan pendapat, dan permasalahan dalam lingkungan kehidupan sosial anak. Penelitian ini menggunakan 

penelitian tindakan (action research) sebanyak tiga putaran. Subjek fokus penelitian ini adalah 12 siswa kelas 

VI SDN 1 Surabaya Kecamatan Padangratu. Data yang diperoleh berupa hasil tes formatif, lembar pengamatan 

kegiatan belajar mengajar. Hasil penelitian dari kegiatan pra penelitian yang dilakukan dari 26 siswa yang tuntas 

belajar hanya sebesar 54,00% sedangkan 46,00% yang tidak tuntas dijadikan fokus penelitian selama 3 siklus 

dalam 4 kali pertemuan, dari setiap siklus terjadi peningkatan hasil belajar dan pada akhir siklus 3 siswa yang 

tuntas mencapai 91,00% dari 12 siswa yang menjadi subjek penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

Metode Bermain Peran dapat berpengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa kelas VI SDN 1 Surabaya 

Kecamatan Padangratu, serta metode pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif 

pembelajaran mata pelajaran lainnya. 

Kata Kunci: Karakter Siswa, Bermain Peran, Cerita Anak 
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Latar Belakang Masalah 

Proses pembelajaran yang bermutu dan berkwalitas tergantung pada guru yang mampu dan dapat 

mengaktifkan siswanya dalam proses belajar, dimana siswa diberi kesempatan untuk mencoba, 

mengalami dan dapat melaksanakan atau mempraktekkan apa yang telah dipelajarinya untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik. H.G. Tarigan mengemukakan bahwa keterampilan berbahasa 

memiliki empat komponen, yaitu : keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan 

membaca dan keterampilan menulis ( H.G. Tarigan : 1968 : 1 ). 

 

Berkaitan dengan dua komponen berbahasa diatas yaitu menyimak dan membaca, penulis 

menemukan kesulitan dua hal tersebut pada siswa kelas VI SDN Surabaya dimana sebagian besar 

siswa kesulitan dalam menyimak suatu teks cerita dalam menentukan watak tokoh dan amanat dari 

sebuah cerita tersebut.  

 

Salah satu alternative untuk memecahkan masalah siswa tersebut penulis perlu melakukan penerapan 

metode bermain peran pada kegiatan belajar siswa. Melalui kegiatan bermain peran ini siswa dilatih 

untuk mengekpresikan perasaan dan pikirannya sehingga dapat memahami karakter/ watak tokoh 

dalam sebuah cerita. 

 

Sebelum melakukan penelitian di SDN 1 Surabaya ini, peneliti melakukan kegiatan pra penelitian 

untuk mendiagnosis kemampuan siswa dalam memahami watak tokoh dan amanat dari teks cerita 

anak dengan cara membagikan teks cerita untuk didiskusikan dengan teman dalam satu meja dengan 

waktu yang telah ditentukan, kemudian siswa ditugas untuk menentukan watak tokoh dalam cerita 

dan memahami amanat cerita tersebut. 

 

Dari hasil penilaian dan pengamatan selama proses kegiatan belajar terdapat 12 siswa dari 26 siswa 

kelas VI SDN 1 Surabaya yang tidak mampu menyelesaikan tugas dengan baik, itu artinya hanya 

sebesar 54 % siswa yang tuntas dalam belajar. 

 

Berdasarkan data tersebut di atas, untuk mengatasi kesulitan siswa dalam memahami sebuah teks 

cerita, dilakukan perbaikan pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan Penelitian 

Tindakan Kelas berjudul: Pengaruh Karakter Siswa Serta Cara Penanganannya Terhadap Penerapan 

Metode Bermain Peran Materi Cerita Anak Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas VI Semester 1 SDN 1 

Surabaya Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

Rumusan Masalah 

Setelah menemukan faktor penyebab ketidaktuntasan siswa dalam belajar, peneliti merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: Bagaimana cara menenerapkan metode bermain peran dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa Kelas VI Semester 1 di SDN 1 Surabaya Kecamatan Padangratu 

Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019 pelajaran bahasa Indonesia materi cerita 

anak? Bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa Kelas VI Semester 1 di SDN 1 Surabaya 

Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019 materi cerita anak 

melalui metode bermain peran? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui apakah 

metode bermain peran dapat memotivasi siswa dalam pembelajaran; Melatih siswa dalam bermain 

peran sehingga dapat menentukan watak tokoh dan amat dari sebuah teks cerita yang dibaca; 

Mengembangkan kemampuan komunikasi siswa; Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
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mengeksplorasi situasi dimana mereka mengalami emosi, perbedaan pendapat, dan permasalahan 

dalam lingkungan kehidupan sosial anak. 

 

Kajian Pustaka 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti 

yang membedakan seseorang dari yang lain. Karakter adalah nilai-nilai unik yang terpateri dalam diri 

dan terejawantahkan dalam perilaku. Karakter secara koheren memancar dari hasil pola pikir, olah 

hati, olah rasa dan karsa serta olahraga seseorang atau sekelompok orang. Karakter dalam bahasa 

Inggris: “character” dalam bahasa Indonesia “karakter”.  Berasal  dari  bahasa  Yunani  character  

dan  charassain  yang berarti membuat tajam, membuat dalam. Dalam kamus Poerwardarminta, 

karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dengan orang lain. Nama dari jumlah seluruh  ciri  pribadi  yang  meliputi  

hal-hal  seperti  perilaku, kebiasaan, kesukaan, ketidaksukaan, kemampuan,  potensi,  nilai-nilai,  dan  

pola-pola pemikiran. Pendidikan karakter bertujuan membentuk dan membangun pola pikir, sikap, 

dan perilaku peserta didik agar menjadi pribadi yang positif, berakhlak karimah, berjiwa luhur, dan 

bertanggung jawab. Dalam konteks pendidikan, pendidikan karakter adalah usaha sadar yang 

dilakukan untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi positif dan berakhlak karimah sesuai 

dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

Metode bermain peran adalah berperan atau mamainkan peranan dalam dramatisir masalah sosial atau 

psikologis. Bermain peran adalah salah satu bentuk permainan pendidikan yang di gunakan untuk 

menjelaskan perasaan, sikap, tingkah laku, dan nilai, dengan tujuan untuk menghayati perasaan, sudut 

pandang dan cara berfikir orang lain (Depdikbud, 1964 : 171). Melalui metode bermain peran siswa 

diajak untuk belajar memecahkan masalah pribadi, dengan bantuan kelompok social yang anggotanya 

teman – temannya sendiri. Dengan kata lain metode ini berupaya membantu individu melalui proses 

kelompok sosial. Melalui bermain peran, para siswa mencoba mengeksploitasi masalah – masalah 

hubungan antara manusia dengan cara memperagakannya. Hasilnya didiskusikan dalam kelas. 

 

Tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia adalah agar siswa memiliki kemampuan di antaranya: (1) 

berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun 

tulis, (2) menghargai dan bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan 

bahasa negara, (3) memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk 

berbagai tujuan, (4) menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta 

kematangan emosional dan sosial, (5) menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas 

wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa, 

dan (6) menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual 

manusia Indonesia. (BSNP, 2006:10) 

 

Pelaksanaan Perbaikan Pembelajaran 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) karena 

peneliti bertindak secara langsung dalam penelitian, mulai dari awal sampai akhir tindakan. Menurut 

Suharsimi dalam (Dila Canrawati, 2013:32) bahwa PTK merupakan paparan gabungan definisi dari 

tiga kata “penelitian, tindakan dan kelas”.  

 

Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu obyek, menggunakan aturan metodologi tertentu untuk 

memperoleh data atau informasi yang bermanfaat bagi peneliti atau orang- orang yang 

berkepentingan dalam rangka peningkatan kualitas di berbagai bidang. Proses pelaksanaan penelitian 
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tindakan kelas ini didesain model dari Kemmis & Mc. Taggart yang perangkatnya terdiri atas empat 

komponen, yaitu planning (perencanaan), acting (tindakan), observing (pengamatan), dan reflecting 

(refleksi). Penelitian tindakan kelas mempunyai beberapa karakteristik.  

 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Surabaya Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah 

Provinsi Lampung, yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VI SDN 1 Surabaya 

yang berjumlah 12 siswa yang terdiri dari latar belakang keluarga, social, agama dan ekonomi yang 

berbeda-beda. Data yang diambil dalam penelitian ini bersumber dari siswa kelas VI SDN 1 

Surabaya, data tersebut diambil dari proses pembelajaran berupa hasil pengamatan, wawancara, 

catatan lapangan dan hasil tes dalam setiap tindakan. Analisis data menurut Moleong adalah proses 

analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu 

wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen 

resmi, gambar, foto dan sebagainya. 

 

Analisis merupakan tahap akhir terhadap apa yang dilakukan selama berada di lapangan yang 

disertai dengan membuat laporan penelitian tindakan kelas. Untuk menganalisa data yang telah 

diperoleh melalui tes, observasi dan angket maka peneliti menganalisis data yang telah diperoleh untuk 

memastikan dengan metode bermain peran dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menentukan 

watak tokoh dan amanat dalam cerita anak pelajaran bahasa Indonesia kelas VI semester 1 SDN 1 

Surabaya Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah tahun pelajaran 2018/2019. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dari 26 siswa kelas VI SDN 1 Surabaya, yang mengikuti tes pada kegiatan pra penelitian terdapat 12 

siswa tidak tuntas dalam belajar yang nilainya masih di bawah KKM sekolah yaitu 60, sehingga 

peneliti memfokuskan ke 12 siswa tersebut dijadikan subjek pada penelitian yang dilakukan. Terlihat 

dari 12 siswa yang menjadi subjek penelitian mengalami peningkatan aktifitas dan hasil belajar, 

interaksi antar siswa sangat nampak terjalin dan semakin baik disetiap siklusnya. 

 

Posisi bermain peran didepan kelas dan sambil berdiri ternyata tidak efektif diterap, sehingga pada 

tindakan siklus 2 pertemuan 2 posisi belajar dilakukan dengan posisi duduk saling berhadapan disatu 

meja, hasil dari perubahan posisi ini menjukkan adanya peningkatan aktifias siswa, dimana siswa 

terlihat lebih santai. Karakter dan watak siswa yang berbeda dengan isi cerita yang dimainkan pun 

ternyata berpengaruh terhadap hasilnya, sehingga peneliti harus menukar peran antar anggota dalam 

satu kelompok tersebut, dan hasilnya luar biasa memuaskan, hal ini ditunjukkan oleh seluruh anggota 

kelompok III pada kegiatan siklus 3 pertemuan 3. Pada tindakan 4 siklus 3 perubahan peran pun 

peneliti lakukan, akan tetapi penukaran peran ini peneliti lakukan antar kelompok yang dianggap 

kurang potensial sehingga diharapkan hasilnya akan lebih baik lagi, hasil nya cukup baik dan siswa 

lebih menemukan kecocokan dengan peran yang dibawakannya, walaupun memang ada satu siswa 

yang tidak tuntas dalam belajarnya hal ini disebabkan adanya gangguan tunarungu yang diidapnya. 

Dengan hasil akhir pada kegiatan siklus 3 pertemuan 4 penulis meutuskan untuk menghentikan 

penelitian, sebab peneliti sudah menganggap pelaksanaan penelitian ini berhasil sangat memuaskan. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Latarbelakang kehidupan siswa yang beraneka ragam membentuk nilai dasar yang membangun 

pribadi seseorang, baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang 

membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, 

akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain.  Melalui metode bermain 
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peran siswa kelas VI SDN 1 Surabaya diajak untuk belajar memecahkan masalah pribadi, dengan 

bantuan kelompok social yang anggotanya teman – temannya sendiri. Dengan kata lain metode ini 

berupaya membantu individu melalui proses kelompok sosial. Melalui bermain peran, para siswa 

mencoba mengeksploitasi masalah – masalah hubungan antara manusia dengan cara 

memperagakannya. Hasilnya didiskusikan dalam kelas. Proses belajar dengan menggunakan metode 

bermain peran diharapkan siswa mampu menghayati tokoh yang dikehendaki, keberhasilan siswa 

menghayati peran itu akan menentukan apakah proses pemahaman, penghargaan dan identifikasi diri 

terhadap nilai berkembang : (Hasan, 1996 : 266). 

 

Saran 

Saran yang dapat penulis sampaikan pada penelitian ini agar penerapan metode bermain peran dapat 

berhasil dengan baik adalah: Penerapan metode bermain tidak bisa diterapkan dengan asal-asalan 

dengan cara menempatkan siswa pada posisi atau pemberian peran yang tidak sesuai dengan karakter 

siswa itu sendiri; Menentukan arena panggung sangat diperlukan agar para siswa mendapat 

kenyamanan dalam belajar; Mempersiapkan pengamat, adalah sangat penting untuk melibatkan 

pangamat secara aktif sehingga seluruh anggota kelompok mengalami kegiatan itu dan kemudian 

dapat menganalisisnya.  
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ABSTRACT 

This school action research aims to 1) describe the implementation of the workshop at SDN Tanjung Rejo Kec. 

Pubian; and 2) describe the increase in the ability of teachers at SDN Tanjung Rejo Kec. Pubian in compiling 

HOTS items. The workshop was attended by 10 participants who are teachers at SDN Tanjung Rejo Kec. 

Pubian, a total of 3 cycles. The data collection technique is through an assessment of the work that has been 

prepared by the teacher and observing the completeness of the workshop materials, which are assessed by the 

principal. The competence of teachers in compiling HOTS items can be improved through a workshop at SDN 

Tanjung Rejo Kec. Pubian; The research data shows the results of the study in Cycle 1, the final score of the 

observation results. Completeness of materials for all teachers reached an average score of 70.00%; and the 

results of the teacher's work in the form of HOTs items reached an average score of 67.78%; Cycle 2, the final 

score of the observation results. Completeness of materials for all teachers reached an average score of 

73.75%; and the results of the teacher's work in the form of HOTs items reached an average score of 75.67%; 

and Cycle 3 the final score of the observation results. Completeness of materials for all teachers reached an 

average score of 84.38%; and the results of the teacher's work in the form of HOTs items reached an average 

score of 91.11%. In the action cycle 3 all indicators of success can be achieved. 

Key Word: Teacher Competence; Preparation of HOTS Items; Workshop 

 

ABSTRAK 

Penelitian tindakan sekolah ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan pelaksanaan workshop di SDN Tanjung 

Rejo Kec. Pubian; dan 2) mendeskripsikan peningkatan kemampuan guru SDN Tanjung Rejo Kec. Pubian 

dalam menyusun butir soal HOTS. Kegiatan workshop diikuti oleh 10 peserta yang merupakan guru   di SDN 

Tanjung Rejo Kec. Pubian, sebanyak 3 siklus. Teknik pengumpulan data melalui penilaian hasil kerja yang telah 

disusun Guru dan pengamatan kelengkapan bahan workshop, yang dinilai kepala sekolah. Kompetensi guru 

menyusun butir soal HOTS ternyata dapat ditingkatkan melalui workshop di SDN Tanjung Rejo Kec. Pubian; 

Data penelitian menunjukkan hasil penelitian pada Siklus 1 nilai akhir hasil observasi Kelengkapan bahan 

semua guru mencapai rata-rata skor 70,00%; dan Hasil kerja guru berupa butir soal HOTs mencapai rata-rata 

skor 67,78%; Siklus 2 nilai akhir hasil observasi Kelengkapan bahan semua guru mencapai rata-rata skor 

73,75%; dan Hasil kerja guru berupa butir soal HOTs mencapai rata-rata skor 75,67%.; dan Siklus 3 nilai akhir 

hasil observasi Kelengkapan bahan semua guru mencapai rata-rata skor 84,38%; dan Hasil kerja guru berupa 

butir soal HOTs mencapai rata-rata skor 91,11%. Pada tindakan siklus 3 semua indikator keberhasilan dapat 

tercapai. 

Kata Kunci: Kompetensi Guru; Penyusunan Butir soal HOTS; Workshop 
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Latar Belakang Masalah  

Penilaian merupakan istilah yang terdiri dari metode yang biasa digunakan untuk mengetahui belajar 

siswa dengan cara menilai unjuk kerja individu peserta didik atau kelompok (Haryati, 2009). 

Penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran, 

sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan, dan perbaikan proses pembelajaran 

yang telah dilakukan (Hayati dan Mardapi, 2014). Selain itu, digunakan untuk mengetahui perolehan 

hasil belajar peserta didik. Salah faktor yang mempengaruhi perolehan hasil belajar siswa adalah 

kualitas soal yang digunakan untuk ujian atau tes (Pramana, dkk, 2013). Menurut Arikunto (2008), 

kualitas soal dapat dikatakan baik jika sesuai dengan kurikulum, memenuhi syarat aspek materi, 

konstruksi dan bahasa, mempunyai validitas, realibilitas, daya pembeda yang tinggi, tingkat 

kesukaran yang sedang, dan dapat mengukur pencapaian kompetensi siswa. 

 

Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk penilaian harian, penilaian tengah semester, 

penilaian akhir semester, dan penilaian kenaikan kelas (Sofiana, 2010). Pengadaan penilaian harian 

merupakan hal biasa dilakukan oleh guru. Namun pada kenyataannya, masih banyak guru yang 

mengalami kesulitan dalam merencanakan dan mengadakan penilaian harian. Guru sering tidak 

menyadari penilaian yang dilakukan melalui penilaian harian tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang disampaikan pada awal pelajaran. Selain itu, hal yang sering terjadi adalah guru mengadakan 

penilaian melalui penilaian harian yang tidak sesuai dengan proses pembelajaran yang dilakukan. 

Contohnya pada mata pelajaran Ilmu Matematika, pada proses pembelajaran guru memberikan 

latihan-latihan dan  PR  dengan  taraf  kesulitan  sedang, tetapi,  pada  saat  penilaian  harian  guru 

meningkatkan taraf kesulitan menjadi sulit atau bahkan sangat sulit. 

 

Di samping taraf kesulitan, guru sering kali tidak memperhatikan indikator yang ingin dicapai dalam 

merencanakan penilaian harian. Pengadaan penilaian harian merupakan usaha untuk mengukur atau 

memberikan penghargaan atas kemampuan seseorang yang benar-benar menggambarkan apa yang 

dikuasainya. Guru perlu menyusun silabus, kisi-kisi (sistem) penilaian berdasarkan prinsip yang 

berorientasi pada pencapaian kompetensi. Sehingga dapat menjadi pedoman guru dalam menyusun 

butir soal Penilaian harian. Dapat menyusun Butir Soal Penilaian harian yang memenuhi persyaratan 

cukup sulit karena menyusun butir  soal penilaian harian memerlukan pengetahuan, keterampilan 

serta ketelitian yang cukup tinggi. 

 

Di sisi lain, guru-guru Sekolah Dasar Negeri Tanjung Rejo Kec. Pubian Kabupaten Lampung 

Tengah, sebagian besar masih kesulitan dalam menyusun butir soal penilaian harian, sehingga sering 

mencari soal penilaian dari beberapa kumpulan soal yang sudah ada. Setiap penyelenggaraan 

penilaian, butir soal penilaian harian yang digunakan pada tahun sebelumnya akan ditampilkan lagi 

pada tahun berikutnya. Melihat kenyataan ini, peneliti selaku Kepala Sekolah melakukan sebuah riset 

mengenai peningkatan kompetensi guru dalam menyusun butir soal HOTS melalui workshop di 

Negeri Tanjung Rejo Kec. Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. 

 

Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah melalui workshop dapat meningkatkan 

kompetensi guru dalam menyusun butir soal HOTS ?” 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tindakan sekolah ini adalah untuk : mengetahui peningkatan kompetensi guru dalam 

menyusun butir soal HOTS untuk keperluan penilaian harian, setelah dilakukan workshop; 

meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab guru akan tugas pokok dan fungsinya yang 
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dibebankan oleh orang tua, masyarakat dan pemerintah; menyusun  dan  mengevaluasi  perencanaan  

guru dalarn melaksanakan tugas mengajar agar mutu pembelajaran meningkat; meningkatkan   

pemahaman guru terhadap tugasnya sebagai agen pembelajaran; dan membentuk dan menciptakan  

disiplin kerja serta iklim budaya kerja sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. 

 

Kajian Pustaka 

Menurut Suparlan (2008) standar kompetensi guru dipilah ke dalam tiga komponen yang saling 

berkaitan, yaitu pengelolaan pembelajaran, pengembangan profesi, dan penguasaan akademik. Dari 

ketiga komponen tersebut, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pokok Kepala Sekolah 

sebagai pembina, terutama dimensi supervisi akademik. Tugas pokok Kepala Sekolah adalah 

merencanakan, melaksanakan program manajamen sekolah termasuk memantau, menilai   

mensupervisi, membina, dan melaporkan terhadap kinerja guru dalam pembelajaran, kinerja kepala 

sekolah dalam mengelola pendidikan. Sofyan Salim (2007) tugas yang harus dilakukan Kepala 

Sekolah adalah melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja sekolah, kinerja guru 

dan kinerja seluruh staf sekolah. Kepala Sekolah managerial pada dasarnya memberikan pembinaan, 

penilaian dan bantuan/ bimbingan mulai dari rencana program, proses dan sampai dengan hasil. 

 

Fungsi Kepala Sekolah adalah sebagai mitra guru, pembaru (inovator), penyuluh (konselor), 

pendorong (motivator), kerjasama (kolabolator), penilaian (asesor), konsultan didalam melaksanakan 

tugas pokok dan tanggung jawabnya terhadap kinerja guru dalam pembelajaran dan kinerja tendik 

dalam mengelola pendidikan. 

 

Salim (2007) mengemukakan Kepala Sekolah satuan pendidikan melaksanakan fungsi-fungsi 

supervisi, baik supervisi akademik terhadap guru maupun supervisi tenaga kependidikan. Adapun 

sasaran supervisi akademik antara lain membantu guru dalam merencanakan kegiatan pembelajaran 

dan/atau bimbingan, mengembangkan interaksi pembelajaran (metode, strategi, teknik, model, 

pendekatan dan lain-lain) yang tepat guna. 

 

Manajemen pendidikan merupakan proses pengembangan kegiatan kerjasama sekelompok orang 

untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.  Proses  pengendalian  kegiatan  kelompok  

tersebut  mencakup perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakkan 

(actuating), dan pengawasan (controling) sebagai suatu proses untuk menjadikan visi menjadi aksi. 

 

Engkoswara (2001; 2) mengemukakan bahwa manajemen pendidikan dalam arti seluas-luasnya 

adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menata sumber daya untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan secara produktif dan bagaimana menciptakan suasana yang baik bagi manusia yang 

turut serta dalam mencapai tujuan yang di sepakati bersama. 

 

Penilaian menurut Permendikbud No. 23 Tahun 2016 adalah proses pengumpulan dan pengolahan 

informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Proses tersebut dilakukan melalui 

berbagai teknik penilaian, menggunakan berbagai instrumen, dan berasal dari berbagai sumber 

agar  lebih komprehensif. Penilaian harus dilakukan secara efektif. Oleh sebab itu, pengumpulan 

informasi yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik harus 

lengkap dan akurat agar dihasilkan keputusan yang tepat. 

 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi. Penilaian hasil belajar peserta didik 

pada kurikulum 2013 meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal yang perlu 

dipersiapkan oleh guru sebelum penilaian dilakukan adalah menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal 
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(KKM) dan menyiapkan instrumen penilaian. KKM akan dijadikan dasar untuk menetapkan kegiatan 

remedial atau pengayaan yang akan dilaksanakan oleh peserta didik. 

 

KKM adalah kriteria  ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu 

pada standar kompetensi lulusan. Dalam menetapkan KKM, satuan pendidikan harus merumuskannya 

secara bersama antara kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. KKM dirumuskan 

setidaknya dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu karakteristik peserta didik (intake), 

karakteristik mata pelajaran (kompleksitas materi/kompetensi), dan kondisi satuan pendidikan (guru 

dan daya dukung) pada proses pencapaian kompetensi. 

 

Lokakarya berasal dari kata bahasa Inggris yaitu academic workshop  yakni suatu acara dimana 

beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya. Workshop 

atau lokakarya merupakan salah satu  metode yang dapat ditempuh pengawas dalam melakukan 

supervisi manajerial. Metode ini tentunya bersifat kelompok dan dapat melibatkan beberapa kepala 

sekolah, wakil kepala Sekolah dan/atau perwakilan komite sekolah dan guru.  

 

Metode Penelitian 

Subjek Penelitian tindakan ini adalah guru kelas Sekolah Dasar Negeri Tanjung Rejo Kec. Pubian 

Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 10 orang, yang terdiri atas guru kelas dan mata 

pelajaran. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam tiga siklus antara bulan Juli-September 2019 di SDN 

Tanjung Rejo Kecamatan Pubian.  

 

Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data melalui observasi kinerja kelengkapan bahan menggunakan lembar 

observasi dan studi dokumen/penilaian hasil kerja guru dalam menyusun soal HOTS  untuk penilaian 

harian, menggunakan lembar penilaian hasil kerja, kemudian dianalisis secara kuantatif dan 

dideskripsikan secara kualitatif. 

 

Indikator Keberhasilan 

Keberhasilan penelitian akan ditentukan dengan kriteria sebagai berikut: Kelengkapan bahan semua 

guru mencapai rata-rata skor 75%; dan hasil kerja guru berupa butir soal HOTs mencapai rata-rata 

skor 80%, apabila belum berhasil mencapai indikator keberhasilan tersebut, maka akan dilanjutkan 

pada siklus berikutnya. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Siklus 1 

Pelaksanaan workshop menyusun butir soal HOTS, telah berlangsung dengan baik, sesuai dengan 

rencana yang telah disusun sebagaimana tahapan perencanaan. Kepala Sekolah sebagai nara sumber 

dan sekaligus peneliti, berperan sangat dominan dalam melakukan pembinaan terhadap guru-gurunya. 

Tugas pokok Kepala Sekolah memang sangat penting untuk menjamin sumber daya guru yang 

mumpuni dan dapat berperan memajukan pendidikan terutama di sekolah tempat bertugas. Hal ini 

sejalan pendapat Salim (2007), tugas yang harus dilakukan Kepala Sekolah adalah melakukan 

pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja sekolah, kinerja guru dan kinerja seluruh staf 

sekolah. Kepala Sekolah managerial pada dasarnya memberikan pembinaan, penilaian dan bantuan/ 

bimbingan mulai dari rencana program, proses dan sampai dengan hasil. 

 

Mengulas pelaksanaan workshop guru menyusun butir soal HOTS , pada siklus 1 menghasilkan data 

penelitian yang cukup membanggakan sebagai tahapan awal pelaksanaan workshop. Hal ini 
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dibuktikan bahwa berdasar indikator keberhasilan yang ditetapkan, minimal skor kelengkapan bahan 

mencapai 75% dan nilai akhir hasil kerja guru minimal mencapai 80%. Dari analisis data penelitian 

ternyata guru yang berhasil pada workshop siklus 1 untuk kelengkapan bahan workshop mencapai 

skor rata-rata 7000, sedangkan hasil kerja guru siklus 1 mencapai rata-rata skor 67,78. Data tersebut 

membuktikan bahwa ternyata banyak guru memiliki potensi yang baik dalam menyusun butir soal 

HOTS, namun masih memerlukan tindakan lanjutan untuk lebih memperdalam penguasaan materi. 

 

Hasil penelitian menunjukkan data nilai akhir kelengkapan bahan yang disiapkan peserta untuk 

silabus, RPP, buku pegangan, dan format kisi-kisi sebagaimana grafik 1 di bawah ini. 

 
 

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan data nilai akhir hasil kerja guru berupa butir soal HOTS  

yang memenuhi kriteria kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, memenuhi aspek C.1-C.6, dan 

penggunaan bahasa yang baik dan benar, sebagaimana grafik 2 di bawah ini. 

 
 

Siklus 2 

Mempelajari pelaksanaan workshop guru menyusun butir soal HOTS , pada siklus 2 menghasilkan 

data penelitian yang cukup membanggakan sebagai tahapan kedua pelaksanaan workshop. Hal ini 

dibuktikan bahwa berdasar indikator keberhasilan yang ditetapkan, minimal skor kelengkapan bahan 

mencapai 75% dan nilai akhir hasil kerja guru minimal mencapai 80%. Dari analisis data penelitian 

ternyata guru yang berhasil pada workshop siklus 2 untuk kelengkapan bahan workshop mencapai 

skor rata-rata 73,75, sedangkan hasil kerja guru pada siklus 2 mencapai rata-rata skor 75,67. Data 

tersebut membuktikan bahwa ternyata banyak guru yang memiliki potensi yang baik dalam menyusun 

butir soal HOTS, namun masih memerlukan tindakan lanjutan untuk lebih memperdalam penguasaan 

materi. 

 

Hasil penelitian menunjukkan data nilai akhir kelengkapan bahan yang disiapkan peserta untuk 

silabus, RPP, buku pegangan, dan format kisi-kisi, sebagaimana grafik 3 di bawah ini. 
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Grafik 1. Hasil observasi kelengkapan bahan mengikuti 
workshop menyusun butir soal HOTs di SDN Tanjung Rejo Kec. 

Pubian, Tahun 2019, Siklus 1
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Grafik 2. Hasil kerja guru mengikuti workshop menyusun 
butir soal HOTs di SDN Tanjung Rejo Kec. Pubian, Tahun 

2019, Siklus 1
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Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan data nilai akhir hasil kerja guru berupa butir soal HOTS  

yang memenuhi kriteria kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, memenuhi aspek C.1-C.6, dan 

penggunaan bahasa yang baik dan benar, sebagaimana grafik 4 di bawah ini. 

 
 

Siklus 3 

Mempelajari pelaksanaan workshop guru menyusun butir soal HOTS , pada siklus 3 menghasilkan 

data penelitian yang cukup membanggakan sebagai tahapan ketiga pelaksanaan workshop. Hal ini 

dibuktikan bahwa berdasar indikator keberhasilan yang ditetapkan, minimal skor kelengkapan bahan 

mencapai 75% dan nilai akhir hasil kerja guru minimal mencapai 80%. Dari analisis data penelitian 

ternyata guru yang berhasil pada workshop siklus 3 untuk kelengkapan bahan workshop mencapai 

skor rata-rata 84,38, sedangkan hasil kerja guru pada siklus 3 mencapai rata-rata skor 91,11. Data 

tersebut membuktikan bahwa ternyata banyak guru yang memiliki potensi yang baik dalam menyusun 

butir soal HOTS, yang akhirnya guru benar-benar memahami dan dapat mempraktikkan produk kerja 

berupa butir soal yang HOTS dengan prosedur yang benar.  

 

Hasil penelitian menunjukkan data nilai akhir kelengkapan bahan yang disiapkan peserta untuk 

silabus, RPP, buku pegangan, dan format kisi-kisi, sebagaimana grafik 5 di bawah ini. 
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Grafik 3. Hasil observasi kelengkapan bahan mengikuti workshop 
menyusun butir soal HOTs di SDN Tanjung Rejo Kec. Pubian, 

Tahun 2019, Siklus 2
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Grafik 4. Hasil kerja guru mengikuti workshop menyusun butir 
soal HOTs di SDN Tanjung Rejo Kec. Pubian, Tahun 2019, Siklus 

2

87.50

91.67

75.00

83.33

84.38

Grafik 5. Hasil observasi kelengkapan bahan mengikuti 
workshop menyusun butir soal HOTs di SDN Tanjung Rejo 

Kec. Pubian, Tahun 2019, Siklus 3

Silabus

RPP

Buku pegangan

Kisi-kisi soal



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 3 │ Maret 2022 │    ISSN : 2620-9748              32 

 

 

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan data nilai akhir hasil kerja guru berupa butir soal HOTS  

yang memenuhi kriteria kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, memenuhi aspek C.1-C.6, dan 

penggunaan bahasa yang baik dan benar, sebagaimana grafik 6 di bawah ini. 

 
 

Serangkaian tahapan workshop menyusun butir soal HOTS, yang harus melalui proses yang cukup 

panjang agar menghasilkan produk soal yang HOTS  dan sesuai tuntutan kurikulum dan pendukung 

lainnya. Guru terbiasa membuat soal melalui tahapan yang benar, tidak asal-asalan. Hal ini sesuai 

dengan buku pedoman penulisan soal yang dikeluarkan Kemdikbud, 2019, yakni Instrumen tes 

tertulis dikembangkan atau disiapkan dengan mengikuti langkah- langkah yang sudah dibakukan. 

 

Langkah-langkah menyusun soal tertulis, sebagai berikut : 1) Menganalisis kompetensi dasar dan 

indikator pencapaian kompetensi (IPK). IPK sudah dicantumkan dalam RPP. IPK untuk KD tertentu 

sebaiknya ditingkatkan, dalam arti menetapkan kata kerja operasional yang lebih tinggi daripada 

yang dirumuskan dalam KD. Misalnya, jika kata kerja operasional KD terdapat pada tingkat kognitif 

memahami, maka pendidik dapat menetapkan IPK sampai menganalisis atau mengevaluasi. Tentu 

saja tidak semua KD perlu ditingkatkan, tergantung pada karakteristik peserta didik; 2) Menetapkan   

tujuan   penilaian   untuk   keperluan   mengetahui  capaian pembelajaran ataukah untuk memperbaiki 

proses pembelajaran, atau untuk keduanya. Tujuan penilaian harian (PH) berbeda dengan tujuan 

penilaian tengah semester (PTS), dan tujuan untuk penilaian akhir semester (PAS).  

 

Sementara penilaian harian biasanya diselenggarakan untuk mengetahui capaian pembelajaran atau 

untuk memperbaiki proses pembelajaran (formatif), PTS dan PAS umumnya untuk mengetahui 

capaian pembelajaran (sumatif); 3) Menyusun Kisi-Kisi Soal meliputi KD yang akan diukur, lingkup 

materi, materi, indikator soal, nomor soal, level, dan bentuk soal. Kisi-kisi disusun untuk memastikan 

butir-butir soal mewakili apa yang seharusnya diukur secara proporsional. Pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural dan metakognitif dengan kecakapan berpikir tingkat rendah hingga tinggi akan 

terwakili secara memadai; 4) Menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan kaidah penulisan soal; dan 5) 

Menyusun pedoman penskoran. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

Uraian pada bagian terdahulu, maka penelitian tindakan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

kompetensi guru menyusun butir soal HOTS ternyata dapat ditingkatkan melalui workshop di SDN 

Tanjung Rejo Kec. Pubian; Data penelitian menunjukkan hasil penelitian pada Siklus 1 nilai akhir 

hasil observasi Kelengkapan bahan semua guru mencapai rata-rata skor 70,00%; dan Hasil kerja guru 

berupa butir soal HOTs mencapai rata-rata skor 67,78%; Siklus 2 nilai akhir hasil observasi 

84.00 86.00 88.00 90.00 92.00
94.00

Kesesuaian dg tujuan

Penggunaan bahasa

88.33
91.67

93.33
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Grafik 6. Hasil kerja guru mengikuti workshop menyusun butir 
soal HOTs di SDN Tanjung Rejo Kec. Pubian, Tahun 2019, Siklus 3
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Kelengkapan bahan semua guru mencapai rata-rata skor 73,75%; dan Hasil kerja guru berupa butir 

soal HOTs mencapai rata-rata skor 75,67%.; dan Siklus 3 nilai akhir hasil observasi Kelengkapan 

bahan semua guru mencapai rata-rata skor 84,38%; dan Hasil kerja guru berupa butir soal HOTs 

mencapai rata-rata skor 91,11%. Pada tindakan siklus 3 semua indikator keberhasilan dapat tercapai. 

 

Saran 

Melalui tulisan ini Saya memberikan saran sebagai berikut: Pengembangan kompetensi guru perlu 

terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan workshop atau jenis lainnya; Guru perlu melakukan 

pembaharuan kompetensinya agar tidak tertinggal dengan perkembangan zaman. 
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IMPROVING LEARNING INTEREST AND LEARNING OUTCOMES IN 

CHRISTIAN RELIGION EDUCATION USING MIND MAP LEARNING 

MODELS IN CLASS XII IPS OF SMA PGRI POIGAR 

 

MENINGKATKAN MINAT BELAJAR DAN HASIL BELAJAR 

PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DENGAN MENGGUNAKAN MODEL 

PEMBELAJARAN MIND MAP DI KELAS XII IPS SMA PGRI POIGAR 
 

*Jenny Manurip 

 

 

ABSTRACT 

The objectives to be achieved in this study are: To determine the formative test scores before the summative test 

was held, Christian Religious Education subjects in class XII IPS SMA PGRI Poigar. To determine the effect of 

interest in increasing the value of learning outcomes in Christian religious education subjects in class XII IPS 

SMA PGRI Poigar. The results of the study can be concluded that the Mind Map learning model in Christian 

religious learning can improve learning outcomes of class XII IPS at SMA PGRI Poigar. This can be seen from 

the results of the evaluation in cycle I the average value of 65.63 increased to 81.25 in cycle II, and cycle III 

increased to 91 as well as learning completeness in cycle I was 68.75% increased to 81.25% in cycle II and 

cycle III 91%. This means that the increase is very significant. 

Key Word: Learning Interests, Learning Outcomes, Mind Map Learning Model 

 

ABSTRAK 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui nilai test formatif sebelum diadakan 

tes sumatif, mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen di kelas XII IPS SMA PGRI  Poigar. Untuk mengetahui 

pengaruh minat dalam meningkatkan nilai hasil belajar mata pelajaran pendidikan Agama Kristen di kelas XII 

IPS SMA PGRI Poigar. hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Mind Map pada 

pembelajaran Agama Kristen dapat  meningkatkan hasil belajar siswa kelas XII IPS SMA PGRI Poigar. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil evaluasi pada siklus I nilai rata-rata 65,63 meningkat menjadi 81,25 pada siklus II,dan 

siklus III meningkat menjadi 91 demikian pula ketuntasan belajar pada siklus I adalah 68,75% meningkat 

menjadi 81,25% pada siklus II dan siklus III 91%. Ini berarti peningkatan yang terjadi adalah sangat signifikan. 

Kata Kunci: Minat Belajar, Hasil Belajar, Model Pembelajaran Mind Map 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Agama Kristen ( PAK ) yang pada hakekatnya secara sadar yang dilakukan dengan penuh 

terencana dan kontinu dalam rangka mengambangkan kemampuan para siswa, agar dengan 

pertolongan Roh Kudus dapat memahami dan menghayati kasih Allah dalam Yesus Kristus yang 

dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari, baik terhadap sesama dan lingkungan hidupnya. 

 

Dengan demikian maka haruslah ada strategi yang dipakai dalam pembelajaran, khusunya bagi orang-

orang yang terlibat dalam proses pembelajaran agama Kristen dan juga memiliki keterampilan untuk 

mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam kehidupan pribadi maupun sebagian dari komunitas. 

Pada dasarnya pendidikan agama Kristen di sekolah formal bukanlah pekabaran injil semata-mata 

tetapi pendekatan agama Kristen di sekolah disajikan dalam sub aspek Allah Tri Tunggal (Allah Bapa, 

Putra dan Roh ) serta karya-Nya yang ada dalam nilai-nilai Kristiani. Secara Khalistik pengembangan 

kompetensi PAK pada pendidikan dasar dan menengah mengacu pada dokma Allah Tri Tunggal dan 
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karya-Nya harus Nampak dalam nilai-nilai Kristiani yang dapat dilihat dalam kehidupan keseharian 

siswa. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka rumusan kompetensi dalam pendidikan agama Kristen 

di sekolah dibatasi hanya pada aspek yang secara substansial maupun mendorong terjadinya 

transpormasi nillai-nilai kristiani dalam pembelajaran 

 

Pendidikan Agama Kristen telah ada sejak pembentukan umat Allah yang dimulai dengan panggilan 

terhadap Abraham. Hal ini berlanjut dalam lingkungan dua belas suku Israel sampai dengan zaman 

Perjanjian Baru. Sinagoge atau rumah ibadah orang Yahudi bukan hanya menjadi tempat ibadah 

melainkan menjadi pusat kegiatan pendidikan bagi anak-anak dan keluarga orang Yahudi. Beberapa 

nats di bawah ini dipilih untuk mendukungnya. 

 

Kitab Ulangan 6: 4-9 

Allah memerintahkan umat-Nya untuk mengajarkan tentang kasih Allah kepada anak-anak dan kaum 

muda. Perintah ini kemudian menjadi kewajiban normatif bagi umat Kristen dan lembaga gereja 

untuk mengajarkan kasih Allah. Dalam kaitannya dengan Pendidikan Agama Kristen bagian Alkitab 

ini telah menjadi dasar dalam menyusun dan mengembangkan Kurikulum dan Pembelajaran 

Pendidikan Agama Kristen. 

 

Amsal 22: 6 

Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya maka pada masa tuanya pun ia tidak akan 

menyimpang dari pada jalan itu.  

 

Injil Matius 28:19-20 

Yesus Kristus memberikan amanat kepada tiap orang percaya untuk pergi ke seluruh penjuru dunia 

dan mengajarkan tentang kasih Allah. Perintah ini telah menjadi dasar bagi tiap orang percaya untuk 

turut bertanggung jawab terhadap Pendidikan Agama Kristen.. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah 

penelitian ini adalah: Pokok masalah yang ditetapkan adalah: “Bagaimanakah peranan model mind 

map dapat meningkatkan minat belajar mata pelajaran PAK siswa Kelas XII IPS  SMA PGRI 1 

Poigar.” 

 

Sub pokok masalah, seperti apa hasil observasi yang diperoleh siswa selama mengikuti test pada 

siswa kelas XII IPS  semester ganjil dan semester genap di Sekolah Menengah Atas PGRI  Poigar, 

Tahun Pelajaran 2016/2017?  Apakah ada peningkatan hasil belajar setelah pemberian test sumatif 

pada siswa kelas XII IPS  semester ganjil dan semester genap di Sekolah Menengah Atas PGRI  

Poigar, Tahun Pelajaran 2016/2017? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui nilai test formatif sebelum 

diadakan tes sumatif, mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen di kelas XII IPS SMA PGRI  Poigar. 

Untuk mengetahui pengaruh minat dalam meningkatkan nilai hasil belajar mata pelajaran pendidikan 

Agama Kristen di kelas XII IPS SMA PGRI Poigar. 

 

Kajian Pustaka 

Untuk dapat mengetahui peranan guru Pendidikan Agama Kristen. Maka perlu terlebih dahulu 

dijelaskan pengertian guru secara umum dan guru Pendidikan Agama Kristen adalah sebagai berikut: 
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Secara umum definisi guru adalah tenaga pengajar yang dilatih atau dipersiapkan dan dipilih untuk 

tugas mengajar, sedangkan guru Pendidikan Agama Kristen adalah seorang pendidik yang 

mengajarkan Pengetahuan, tentang pokok-pokok ajaran iman Kristen yang dinyatakan Tuhan di 

dalam Alkitab, yang menentukan, mengarahkan, dan membimbing siswa supaya bertumbuh dalam 

iman. (Jhon M. Nainggolan, 2007 : 8) Selanjutnya menurut pendapat Leatha Humes dan Lieke 

Simanjuntak, (1998 : 47) bahwa guru Pendidikan Agama Kristen adalah "Seorang yang dipanggil 

kepada Tuhan Yesus Kristus, ditebus dan menjadi murid yang tetap mengikutinya dan belajar dari-

Nya serta ditugaskan untuk membuat anak didik menjadi murid Kristus dan kemudian mengajar 

mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan kepadanya. 

 

Peranan Guru Pendidikan Agama Kristen 

Berbicara tentang peranan, perlu diketahui  arti peranan itu secara umum, yaitu: merupakan pengaruh 

besar terhadap tindakan yang. ingin dilakukan oleh seorang individu dalam rangka mengarahkan, 

membimbing, dan menentukan seseorang pada suatu pilihan yang mendasari tujuan yang ingin 

dicapai. 

 

Berdasarkan pemahaman di atas, maka peranan guru Pendidikan Agama Kristen bukan hanya 

memberikan pengajaran dan bimbingan di bidang Pendidikan Agama Kristen kepada siswa. Tetapi 

tujuan yang ingin di capai adalah untuk mengembangkan dan menumbuhkan iman, sikap,. dan 

tindakan sesuai dengan kesaksian Alkitab di dalam kehidupan siswa sehari-hari. 

 

Peran guru Pendidikan Agama Kristen yang ideal di dalam proses belajar -mengajar tidak bergaya 

otoriter terhadap secara yang memaksimalkan kehendaknya kepada siswa, dengan hanya memberikan 

materi pelajaran tanpa memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeluarkan pendapatnya dan 

bertanya kepada guru. 

 

Hendaknya guru Pendidikan Agama Kristen berperain sebagai fasilitator yang menciptakan kelas 

menjadi wahana atau suasana yang hangat dan nyaman, sehingga terciptanya hubungan yang 

harmonis dalam komunikasi antara siswa dengan guru di sekolah. Guru dapat menjadi orang tua dan 

sahabat bagi murid, dengan bersikap demikian maka dalam hidup murid akan berkembang sikap 

menghormati dan-menghargai serta mengasihi guru. 

 

Guru Pendidikan Agama Kristen harus menyadari peranannya yang sangat istimewa itu, guru 

dianggap ahli dan dipercayai oleh siswa dalam hal menyampaikan mengajar, sebab itu guru harus 

mempunyai pengetahuan cukup tentang isi pokok-pokok iman Kristen yang terdapat di dalam Alkitab 

dan mempunyai hasrat sejati untuk menyampaikan pokok-pokok ajaran Kristen. 

 

Adapun syarat yang harus dimiliki oleh seorang guru pendidikan Agama Kristen yang berhubungan 

dengan peranannya yang sangat penting dalam mengajarkan Pendidikan Agama Kristen yaitu sebagai 

berikut: Kecakapan untuk menimbulkan minat bahkan menggembirakan hati siswa dengan pokok 

yang diajarkannya. Semangat pengorbanan diri dan menjadi teladan dalam tugas menyampaikan  

pokok-pokok pengajaran Kristen kepada siswa. 

 

Belajar bukan sekadar untuk tahu, melainkan dengan belajar seseorang menjadi tumbuh dan berubah. 

Tidak sekadar belajar lalu berubah, dan menjadi semakin dekat dengan Allah sendiri. Sebagaimana 

tertulis dalam Mazmur 119:73, “ Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku, berilah aku 

pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu”. Tidak sekadar belajar lalu berubah, tetapi 

juga mengubah keadaan. Begitulah kurikulum 2013 dirancang agar tahapan pembelajaran 
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memungkinkan peserta didik berkembang dari proses menyerap pengetahuan dan mengembangkan 

keterampilan hingga memekarkan sikap serta nilai-nilai luhur kemanusiaan. 

 

Pembelajaran agama diharapkan mampu menambah wawasan keagamaan, mengasah keterampilan 

beragama dan mewujudkan sikap beragama peserta didik yang utuh dan berimbang yang mencakup 

hubungan manusia dengan Penciptanya, sesama manusia dan manusia dengan lingkungannya. Untuk 

itu, pendidikan agama perlu diberi penekanan khusus terkait dengan penanaman karakter dalam 

pembentukan budi pekerti yang luhur. Karakter yang ingin kita tanamkan antara lain: kejujuran, 

kedisiplinan, cinta kebersihan, kasih sayang, semangat berbagi, optimisme, cinta tanah air,  

kepenasaran intelektual, dan kreativitas.  

 

Pembelajarannya dibagi dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang harus dilakukan peserta didik 

dalam usaha memahami pengetahuan agamanya dan diaktualisasikan dalam tindakan nyata dan sikap 

keseharian yang sesuai dengan tuntunan agamanya, baik dalam bentuk ibadah ritual maupun ibadah 

sosial. Peran guru sangat penting untuk meningkatkan dan menyesuaikan daya serap peserta didik 

dengan ketersediaan kegiatan yang ada pada buku ini. Penyesuaian ini antara lain dengan membuka 

kesempatan luas bagi guru untuk berkreasi dan memperkayanya dengan kegiatan-kegiatan lain yang 

sesuai dan relevan, yang bersumber dari lingkungan sosial dan alam sekitar. 

 

Penelitian ini ini sangat terbuka untuk terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, 

kami mengundang para pembaca memberikan kritik, saran dan masukan untuk perbaikan dan 

penyempurnaan pada edisi berikutnya. Atas kontribusi tersebut, kami mengucapkan terima kasih. 

Mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan dalam rangka 

mempersiapkan generasi seratus tahun Indonesia  

 

Tiap ruang lingkup PAK, yaitu PAK di gereja, PAK dalam keluarga dan PAK di sekolah dan 

perguruan tinggi memiliki ciri khas masing-masing. Adapun PAK di sekolah lebih terfokus pada 

pemahaman akan nilai-nilai kristiani dan perwujudannya dalam kehidupan, serta Allah Tritunggal dan 

karya-Nya. Hal ini penting mengingat PAK merupakan bagian integral sistem pendidikan Indonesia 

dengan sendirinya membawa sejumlah konsekuensi antara lain harus bersinggungan dengan 

pergumulan bangsa dan negara. Oleh karena itu, melalui pendekatan nilai-nilai iman diharapkan anak-

anak Kristen bertumbuh sebagai anak Kristen Indonesia yang sadar akan tugas dan kewajibannya 

sebagai warga gereja dan warga negara yang bertanggung jawab.  

 

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka pembelajaran PAK di sekolah diharapkan mampu 

menghasilkan sebuah proses transformasi pengetahuan, nilai, dan sikap. Hal itu memperkuat nilai-

nilai kehidupan yang dianut oleh siswa terutama dengan dipandu oleh ajaran Iman Kristen, sehingga 

siswa mampu menunjukkan kesetiaannya kepada Allah, menjunjung tinggi nasionalisme dengan taat 

kepada Pancasila dan UUD 1945. Pembahasan isi kurikulum selalu dimulai dari lingkup yang paling 

kecil, yaitu diri siswa sebagai ciptaan Allah, kemudian keluarga, teman, dan lingkungan di sekitar 

mereka. Selanjutnya pembahasan akan meluas mencakup masyarakat di lingkungan sekitar dan 

bangsa Indonesia serta dunia secara keseluruhan dengan berbagai dinamika persoalan (pendekatan 

induktif). Pola pendekatan ini secara konsisten nampak pada jenjang SD-SMA/SMK. Materi dan 

metodologi pengajaran PAK serta disiplin ilmu psikologi membantu perkembangan psikologis siswa 

dengan baik. PAK disusun sedemikian rupa dengan tidak melupakan karakteristik perkembangan 

psikologis siswa. Materi PAK disesuaikan dengan kebutuhan psikologis siswa, sehingga tujuan materi 

dapat dicapai secara maksimal.  
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Metodologi pun hendaknya memperhatikan karakteristik siswa, sehingga tumbuh kembang anak 

secara kognitif, afektif, psikomotorik, dan spiritual anak terjadi dengan baik. Dalam istilah lain 

disebut Cipta, Rasa, dan Karsa. Sangatlah penting untuk memahami mengapa disebut Pendidikan 

Agama Kristen dan bukan Pengajaran Agama Kristen. Sebab, di samping ada kesamaannya ada pula 

perbedaannya yang mendasar. Perbedaan yang mendasar itu terletak pada tujuan yang ingin dicapai. 

Tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan agama Kristen yang dilaksanakan di sekolah-sekolah 

adalah bagaimana mereka memahami  kasih Allah di dalam Yesus  Kristus dan mengasihi sesama 

serta mampu menghayati imannya secara bertanggung jawab serta berakhlak mulia dalam masyarakat 

majemuk. Dengan kata lain, pendidikan agama Kristen merupakan pendidikan nilai, sehingga 

diharapkan melaluinya terjadi perubahan dan pembaruan baik tentang pemahaman maupun sikap dan 

perilaku.  

 

Baik pendidikan agama maupun pengajaran agama yang bersifat dogmatis-etis sesungguhnya 

merupakan tanggung jawab keluarga dan gereja. Transformasi dan internalisasi nilai-nilai kristiani 

bagi para siswa juga dapat difasilitasi oleh para pendidik pendidikan agama Kristen. Dengan kata lain, 

pendidikan agama Kristen merupakan pendidikan nilai, sehingga diharapkan melaluinya terjadi 

perubahan dan pembaruan, baik tentang pemahaman maupun sikap dan perilaku.  

 

Dengan demikian, gereja dan keluarga Kristen dapat menjalankan perannya masing-masing di bidang 

pendidikan iman. Terutama keluarga merupakan lembaga pertama dan utama yang bertanggung jawab 

atas pembentukan nilai- nilai agama dan moral. Sekolah menjalankan perannya dalam membantu 

keluarga mengajar dan mendidik anak-anak dan remaja. Pemerintah melalui sekolah turut 

menjalankan perannya di bidang Pendidikan agama pada umumnya dan Pendidikan Agama Kristen 

secara khusus karena amanat UU. 

 

Pengertian Belajar   

Belajar adalah proses yang terjadi pada diri seseorang melalui mengamatan, pendenganran maupun 

pengalaman antara subyek dengan lingkungannya segingga terjadi perubahan tingkah laku. Pengertian 

belajar menurut Morgan dalam bukunya “Introduction to Physicology” tahun  2001, mengatakan 

belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu 

hasil dari latihan dan pengalaman. Menurut Witherington dalam bukunya “educational physicology 

“ yang dikutip oleh M. Ngalim Purwanto menyatakan belajar adalah suatu perubahan didalam 

kepribadian yang berupa kiecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian atau suatu pengertian.  Menurut 

Drs. Herman Hudoyo M.Sc bahwa belajar merupakan suatu proses aktif dalam memperoleh 

mengalaman atau pengetahuan baru yang terarah, sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku. 

Menurut Herman Maier (1985) menjelaskan pengertian prestasi belajar bahasa Inggris  adalah, yang 

dimaksud prestasi belajar adalah pernyataan tentang pengetahuan dan kemampuan para pelajar dalam 

rangka pelajaran bahasa Inggris. Sedangkan menurut kamus umum agama kristen yang ditulis WJS. 

Poerwadarminta adalah prestasi adalah prestasi hasil yang telah dicapai (dilakukan, dikerjakan). 

 

Model Mind Map 

Model pembelajaran Mind Mapping sangat baik digunakan untuk pengetahuan awal siswa atau untuk 

menemukan alternatif jawaban. Dipergunakan dalam kerja kelompok secara berpasangan ( 2 orang ). 

Mind Mapping menggunakan teknik penyaluran gagasan dengan menggunakan kata kunci bebas, 

simbol, gambar, dan menggambarkan secara kesatuan dengan menggunakan teknik pohon. 
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Metodologi Penelitian  

Penelitian ini berlangsung di SMA PGRI Poigar yang berlokasi di kecamatan Poigar Kabupaten 

Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini melibatkan siswa siswa Kelas XII IPS yang 

berjumlah 20 orang. Penelitian ini berlangsung pada tahun pelajaran 2016-2017 .Namun penelitian ini 

dilaksanakan pada semester I tepatnya pada tahun 2016. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

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

penelitian tindakan kelas dapat disajikan berikut ini : 

 

Siklus Pertama 

Perilaku dan Sikap siswa 

Sebagaimana dijelaskan data hasil penelitian perilaku dan sikap siswa diperoleh melalui observasi 

atau pengamatan selama proses pemberian tindakan pembelajaran dengan model Mind Map. Perilaku 

dan sikap siswa pada siklus pertama dapat disajikan dalam tabel berikut ini : 

Data perilaku dan sikap siswa : 

  

Data di atas menunjukan bahwa terjadi peningkatan positif pada tiap pertemuan baik dari pertemuan 

pertama hingga ketiga.Pada pertemuan pertama rata rata perilaku dan sikap siswa mencapai 65% lalu 

meningkat menjadi 65% pada pertemuan kedua dan meningkat 6% pada pertemuan ketiga menjadi 

71%.Sehingga rata rata perilaku dan sikap siswa pada tiga pertemuan siklus I mencapai 66.33% atau 

masih dalam kategori cukup. 

 

Secara rinci tiap aspek pada setiap pertemuan adalah sebagai berikut : Aspek keaktifan mencapai 

67.33% atau termasuk dalam kategori cukup baik (C) walaupun pada pertemuan ketiga telah 

mencapai 63% masih dalam kategori cukup baik atau (C). Aspek antusias mencapai 67.66% atau 

termasuk dalam kategori cukup baik (C) walaupun pada pertemuan ketiga telah mencapai 64% dalam 

kategori cukup baik (C) Aspek keseriusan mencapai 67.33% atau dalam kategori cukup baik (C) dan 

dalam pada pertemuan ketiga telah mencapai 65% masih pula dalam kategori cukup baik (C) Aspek 

kerja sama mencapai 65.33% atau dalam kategori cukup baik (C) walaupun dalam pertemuan ketiga 

telah mencapai 64% masih pula dalam kategori cukup baik (C). Aspek kreativitas mencapai 68.66% 

atau dalam kategori cukup baik (C) walaupun pada pertemuan ketiga telah mencapai 71% masih pula 

dalam kategori cukup baik (C). Aspek motivasi mencapai 70.33% atau termasuk dalam kategori 

cukup baik (C) walaupun pada pertemuan ketiga telah mencapai 70% atau termasuk dalam kategori 

cukup baik (C) 

 

PERTEMUAN ASPEK YANG DIOBSEVASI RATA-RATA 

I 63 64 65 64 71 70 65 

II 68 67 66 63 62 70 65 

III 71 72 71 69 73 71 71 

% 67.33 67.66 67.33 65.33 68.66 70.33 66.33 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 3 │ Maret 2022 │    ISSN : 2620-9748              40 

 

Dengan demikian dari enam aspek pengamatan perilaku dan sikap siswa selama menerima tindakan 

pembelajaran berbasis pertanyaan terstruktur masih tergolong cukup baik (C) karena rata rata 

pertemuan masih berkisar 66.33%. 

 

 
 

Hasil Belajar Siswa 

Data hasil belajar siswa Kelas XII IPS SMA PGRI Poigar diperoleh melalui pengamatan unjuk kerja 

(penilaian tes) siswa selama proses pemberian tindakan pembelajaran yang dilakukan pada setiap 

pertemuan  

 

Daya Serap Siswa 

Data hasil ulangan pada akhir siklus pertama di atas menunjukan bahwa rata rata daya serap siswa 

dari 20 siswa adalah 72 % artinya setelah menerima tindakan dengan menggunakan pembelajaran 

mind map  selama tiga kali pertemuan untuk tiga indikator dan materi pembelajaran ternyata tingkat 

daya serap siswa baru mencapai 72% dengan kategori baik atau (B).Ini menunjukan pembelajaran 

pada siklus I belum ideal karena untuk nilai ideal adalah sesuai dengan standard adalah 75%. 

 

Ketuntasan Belajar Siswa 

Data di atas menunjukan bahwa hasil belajar siswa pada siklus pertama secara umum dianggap belum 

berhasil karena: Pada pertemuan I hanya 3 siswa yang tuntas pembelajaran.Jika dikalkulasi baru 16% 

dan masih 17 siswa yang belum tuntas dengan kalkulasi 84%. Pada pertemuan II hanya 5 siswa yang 

tuntas dengan kalkulasi 25% dan masih 15 siswa yang belum tuntas dengan kalkulasi 75%. Pada 

pertemuan III sudah 7 siswa yang tuntas dengan kalkulasi 38% dan masih ada 13 siswa yang belum 

tuntas dengan kalkulasi 62% 

 

Siklus Kedua 

Perilaku dan Sikap siswa 

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya data hasil penelitian perilaku dan sikap siswa diperoleh 

melalui observasi atau pengamatan selama proses pemberian tindakan pembelajaran model mind map. 

Perilaku dan sikap siswa pada siklus pertama dapat disajikan dalam tabel berikut ini : 

 

Data perilaku dan sikap siswa pada siklus kedua : 
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Data di atas menunjukan bahwa terjadi peningkatan positif pada tiap pertemuan baik dari pertemuan 

pertama hingga ketiga.Pada pertemuan pertama rata rata perilaku dan sikap siswa mencapai 76% lalu 

meningkat menjadi 77% pada pertemuan kedua dan meningkat 7% pada pertemuan ketiga menjadi 

85%.Sehingga rata rata perilaku dan sikap siswa pada tiga pertemuan siklus I mencapai 79% atau 

masuk dalam kategori baik (B). 

 

Secara rinci tiap aspek pada setiap pertemuan adalah sebagai berikut : Aspek keaktifan mencapai 

79%atau termasuk dalam kategori baik (B) walaupun pada pertemuan ketiga telah mencapai 83% 

masih dalam kategori baik atau (B). Aspek antusias mencapai 79% atau termasuk dalam kategori baik 

(B) walaupun pada pertemuan ketiga telah mencapai 84% dalam kategori baik (B). Aspek keseriusan 

mencapai 81% atau dalam kategori baik (B) dan dalam pada pertemuan ketiga telah mencapai 85% 

masih pula dalam kategori cukup baik (B). Aspek kerja sama mencapai 79% atau dalam kategori  baik 

(B) walaupun dalam pertemuan ketiga telah mencapai 87% dalam kategori sangat baik (A). Aspek 

kreativitas mencapai 80% atau dalam kategori  baik (B) walaupun pada pertemuan ketiga telah 

mencapai 88% dalam kategori sangat baik (A). Aspek motivasi mencapai 78% atau termasuk dalam 

kategori baik (B) walaupun pada pertemuan ketiga telah mencapai 82% atau termasuk dalam kategori 

baik (B). 

 

Dengan demikian dari enam aspek pengamatan perilaku dan sikap siswa selama menerima tindakan 

pembelajaran model mind map masih tergolong baik (B) karena rata rata pertemuan berkisar 79%. 

Jika disajikan dalam bentuk diagram maka dari pertemuan pertama samapai pertemuan ketiga maka 

didapat sebagai berikut : 

 
 

 

PERTEMUAN ASPEK YANG DIOBSEVASI RATA-RATA 

I 75 76 78 71 75 79 76 

II 78 77 79 77 76 74 77 

III 83 84 85 87 88 82 85 

% 79 79 81 79 80 78 79 
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Hasil Belajar Siswa 

Data hasil belajar siswa Kelas XII IPS SMA PGRI Poigar diperoleh melalui pengamatan unjuk kerja 

(penilaian tes) siswa selama proses pemberian tindakan dengan model mind map yang dilakukan pada 

setiap pertemuan .Rekapitulasi nilai hasil belajar disajikan dalam tabel berikut ini : 

 

Hasil Belajar Siklus II 

Daya Serap Siswa 

Data hasil ulangan pada akhir siklus pertama di atas menunjukan bahwa rata rata daya serap siswa 

dari 20 siswa adalah 80.08 % artinya setelah menerima tindakan dengan menggunakan model mind 

map  selama tiga kali pertemuan untuk tiga indikator dan materi pembelajaran ternyata tingkat daya 

serap siswa sudah mencapai 80% dengan kategori baik atau (B).Ini menunjukan pembelajaran pada 

siklus II sudah ideal karena untuk nilai ideal adalah sesuai dengan standard adalah 75%. 

 

Ketuntasan Belajar Siswa 

Data di atas menunjukan bahwa hasil belajar siswa pada siklus pertama secara umum dianggap belum 

berhasil karena  Pada pertemuan I sudah 18 siswa yang tuntas pembelajaran.Jika dikalkulasi 

jumlahnya 87.5% dan masih 2 siswa yang belum tuntas dengan kalkulasi 12.5%. Pada pertemuan II 

sudah 19 siswa yang tuntas dengan kalkulasi 93.75% dan masih 1 siswa yang belum tuntas dengan 

kalkulasi 6.25%. Pada pertemuan III sudah 20 siswa yang tuntas dengan kalkulasi 100 % dan sudah 

tidak ada siswa yang belum tuntas dengan presentasi 0% 

 

Data hasil penelitian yang disajikan diatas sangat menarik dibahas. 

Perilaku dan sikap siswa 

Pemberian tindakan dengan model mind map dalam penyajian materi agama kristen pada siswa Kelas 

XII IPS SMA PGRI Poigar ternyata cukup efektif mengubah perilaku dan sikap siswa.Data hasil 

penelitian menunjukan terjadi peningkatan antara siklus I dan Siklus II 

 

Diagram Perbandingan 

 
 

Diagram di atas menunjukan dengan jelas bahwa terjadi konsistensi peningkatan positif perilaku dan 

sikap siswa dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model mind map. Pada 

pertemuan pertama terjadi peningkatan yang cukup besar dari 65% dengan kategori cukup baik (C) 

menjadi 76% dengan kategori baik (B). Pada pertemuan kedua terjadi peningkatan yang cukup besar 

juga dari 65% dengan kategori cukup baik (C) menjadi 77% dengan kategori baik (B). Pada 

pertemuan ketiga terjadi juga peningkatan dari 71% dengan kategori cukup baik (C) menjadi 85% 

dengan kategori baik (B) 
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Sejalan dengan peningkatan positif perilaku dan sikap siswa dalam menerima tindakan pembelajaran 

dari guru maka terjadi pula peningkatan hasil belajar siswa. 

 

a. Daya serap siswa 

 Diagram perbandingan antara siklus I dan siklus II 

 
 

 

Ketuntasan Belajar Siswa 

Jika daya serap mengkaji dan mengukur secara umum rata rata nilai yang dipreoleh seluruh siswa 

maka ketuntasan belajar adalah mengkaji persentasi siswa yang mencapai nilai minimal KKM. Seperti 

halnya daya serap hasil belajar ,tingkat ketuntasan belajar siswa pun turut meningkat dari siklus 

pertama ke siklus kedua. 

 

Pada siklus I ketuntasan belajar siswa mencapai 31% dan siswa yang belum tuntas mencapai 69% 

sehingga perlu dilanjutkan pada siklus II sehingga ketika dilanjutkan didapat kenaikan yang 

memuaskan dan didapat 91% yang tuntas dan tinggal 9% siswa yang belum tuntas.Bahkan pada 

pertemuan ketiga di siklus II total siswa yang tuntas adalah 20 orang dengan presntasi 100%. 

Sehingga atas dasar ketuntasan belajar 75% dan pada siklus II telah mencapai 91% maka tidak perlu 

lagi dilanjutkan pada siklus III  

 

Diagram perbandingan ketuntasan belajar siswa siklus i dan siklus ii 

 
 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Mind Map pada 

pembelajaran Agama Kristen dapat  meningkatkan hasil belajar siswa kelas XII IPS SMA PGRI 

Poigar. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi pada siklus I nilai rata-rata 65,63 meningkat menjadi 

81,25 pada siklus II,dan siklus III meningkat menjadi 91 demikian pula ketuntasan belajar pada siklus 

I adalah 68,75% meningkat menjadi 81,25% pada siklus II dan siklus III 91%. Ini berarti peningkatan 

yang terjadi adalah sangat signifikan. 
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Saran  

Berdasarkan kesimpulan, maka disampaikan saran sebagai berikut: Sebaiknya dalam mengajarkan 

Pendidikan Agama Kristen menggunakan berbagai metode, pendekatan dan teknik yang beragam. 

Termasuk pembelajaran model Mind Map karena siswa menjadi tertantang dan aktif serta kreatif 

dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Kristen  maupun mata 

pelajaran lainnya guru hendaknya menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi. 

Hendaknya sarana untuk pembelajaran Pendidikan Agama Kristen agar dilengkapi, hal ini berguna 

untuk menambah semangat belajar dan dapat menunjang lancarnya proses pembelajaran, yang aktif 

dan kreatif. 
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IMPROVEMENT OF MATHEMATICAL LEARNING ACHIEVEMENT 

THROUGH THE APPLICATION OF THE THINK-PAIR-SHARE (TPS) 

COOPERATIVE LEARNING MODEL IN CLASS VII B  

SMP NEGERI 5 MANADO 

 

PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA MELALUI 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK-

PAIR-SHARE (TPS) DI KELAS  VII B SMP NEGERI 5 MANADO 

 

*Harsasmi 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to improve the mathematics learning achievement of circle material by applying 

the TPS-type cooperative learning model in class VII B of SMP Negeri 5 Manado. The use of the Think Pair 

Share learning model in class VIII B SMP Negeri 2 Manado has been proven to improve student achievement 

in Manado. Before the action it was 1.625, while the first cycle was 3.00 and the second cycle was 4.50. Thus 

the quality of learning from before the action up to cycle II increased by 2,875, with the qualification "Very 

Good". 

Key Word: Learning Achievement, Think Pair Share Learning Model 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar matematika materi lingkaran dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TPS pada kelas VII B SMP Negeri 5 Manado. Penggunaan 

model pembelajaran Think Pair Share pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Manado, terbukti meningkatkan 

prestasi belajar siswa, Manado. Sebelum tindakan sebesar 1.625, sedang pada siklus I sebesar 3.00 dan pada 

Siklus II sebesar 4.50. Dengan demikian kualitas pembelajaran dari sebelum tindakan sampai dengan Siklus II 

terjadi peningkatan sebesar 2.875, dengan kualifikasi ”Sangat Baik”. 

Kata Kunci:  Prestasi Belajar, Model Pembelajran Think Pair Share 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita 

sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah 

sebuah makna diberikan padanya (Suriasumantri, 2003: 190). 

 

Berdasarkan hasil pengamatan pendahuluan ditemukan bahwa selama pembelajaran berlangsung 

sebagian besar siswa kurang aktif, mereka akan aktif apabila diberikan tugas, tidak memperhatikan 

penjelasan guru, banyak siswa yang tidak selesai dalam mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan. Siswa juga tampak tidak bermotivasi pada pelajaran matematika. Sehingga guru 

perlu selalu berupaya menumbuhkan motivasi belajar siswa pada pelajaran matematika. Motivasi 

belajar adalah salah satu faktor yang turut menentukan keefektifan pembelajaran (Mulyasa, 

2005:112). 

 

Selain tumbuhnya motivasi, guru juga harus membangkitkan motivasi yang ada dalam diri siswa 

agar terangsang untuk mempelajari materi serta ingin memahami pelajaran lebih lanjut. Melalui 
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demonstrasi penggunaan berbagai bentuk metode pengajaran, siswa merasa ingin tahu lebih jauh 

tentang konsep yang dipelajarinya dan akan terus berusaha untuk menelaah dan mengetahui konsep 

tersebut lebih mendalam. 

 

Matematika dianggap sulit, dan saat pembelajaran matematika siswa cenderung kurang termotivasi 

untuk belajar, maka guru harus mengupayakan kemudahan dalam belajar dengan mempergunakan 

metode yang sesuai. Menurut Mulyasa (2005a:52) kemudahan belajar diberikan melalui kombinasi 

antara pembelajaran individual personal dengan pengalaman lapangan. 

 

Atas dasar pemikiran ini peneliti ingin melakukan penelitian tentang bagaimana penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think pair share sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi belajar 

matematika materi Lingkaran dengan  memilih  obyek penelitian yaitu siswa kelas VII B SMP 

Negeri 5 Manado . 

 

Alasan pemilihan judul tersebut adalah pentingnya masalah tersebut diteliti karena akan membantu 

pelaksanan kerja yang lebih efektif, judul tersebut juga menarik motivasi peneliti karena dari 

pengalaman peneliti mendapatkan gambaran bahwa jarang sekali guru mempergunakan model 

kooperatif tipe think pair share dalam pembelajaran matematika. Seorang guru harus mengenal sifat-

sifat khas dari setiap metode pembelajaran, yang penting untuk penguasaan setiap teknik penyajian, 

agar guru mampu mengetahui, memahami dan trampil menggunakannya, sesuai dengan tujuan yang 

akan dicapai (Roestiyah, 2001: 3). 

 

Bila seorang guru melakukan aktivitas, maka terjadi dua aktivitas yaitu aktivitas mengajar dan 

aktivitas belajar. Aktivitas mengajar menyangkut peranan seorang guru dalam konteks 

mengupayakan terciptanya jalinan komunikasi harmonis antara mengajar itu sendiri dengan belajar 

(Rohani, 2004: 4). 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini: Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat meningkatkan 

prestasi belajar matematika materi lingkaran pada kelas VII B SMP Negeri 5 Manado? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar matematika materi lingkaran 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TPS pada kelas VII B SMP Negeri 5 

Manado. 

 

Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah: Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat 

meningkatkan prestasi belajar matematika materi lingkaran pada kelas VII B SMP Negeri 5 Manado. 

 

Kajian Pustaka 

Pembelajaran matematika sesuai pandangan konstruktivis adalah memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mengkonstruksi konsep-konsep/prinsip-prinsip matematika dengan kemampuan sendiri 

melalui proses internalisasi. Guru dalam hal ini berperan sebagai fasilitator. Pandangan konstruktivis 

dalam pembelajaran matematika berorientasi pada: (1) pengetahuan dibangun dalam pikiran melalui 

proses asimilasi atau akomodasi, (2) dalam pengerjaan matematika, setiap langkah siswa dihadapkan 

kepada apa, (3) informasi baru harus dikaitkan dengan pengalamannya tentang dunia melalui suatu 
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kerangka logis yang mentransformasikan, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan 

pengalamannya, dan (4) pusat pembelajaran adalah bagaimana siswa berpikir, bukan apa yang 

mereka katakan atau tulis (Suharta, 2001: 12). 

 

Standar Kompetensi Matematika merupakan seperangkat kompetensi matematika yang dibakukan 

dan harus dicapai oleh siswa pada akhir periode pembelajaran. Standar ini dikelompokkan dalam 

Kemahiran Matematika, Bilangan, Pengukuran dan Geometri, Aljabar, Statistika dan Peluang, serta 

Trigonometri dan Kalkulus (Departemen Pendidikan Nasional, 2003: 6). 

 

Kompetensi yang harus dikuasai peserta didik perlu dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai, 

sebagai wujud hasil belajar peserta didik yang mengacu pada pengalaman langsung (Mulyasa, 

2005a: 38). Kompetensi adalah keseluruhan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang diperlukan 

seseorang dalam kaitannya dengan suatu tugas tertentu (Eddy, 2001: 18). 

 

Kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam belajar matematika 

adalah sebagai berikut: (1) Menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajari, 

menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, 

akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah, (2) Memiliki kemampuan mengomunikasikan 

gagasan dengan simbol, tabel, grafik atau diagram untuk memperjelas keadaan atau masalah, (3) 

Menggunakan penalaran pada pola, sifat atau melakukan manipulasi matematika dalam membuat 

generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika, (4) 

Menunjukkan kemampuan strategik dalam membuat (merumuskan), menafsirkan, dan 

menyelesaikan model matematika dalam pemecahan masalah, (5) Memiliki sikap menghargai 

kegunaan matematika dalam kehidupan. Kecakapan tersebut dicapai, dengan mempergunakan bahan 

ajar matematika yang sesuai. Kemampuan matematika yang dipilih dalam Standar Kompetensi ini 

dirancang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa dengan memperhatikan perkembangan 

pendidikan matematika di dunia sekarang ini. Untuk mencapai kompetensi tersebut dipilih materi-

materi matematika dengan memperhatikan struktur keilmuan, tingkat kedalaman materi, serta sifat 

esensial materi dan keterpakaiannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara rinci, standar kompetensi 

tersebut, adalah sebagai berikut : (a) Bilangan yang meliputi: Menggunakan bilangan dalam 

pemecahan masalah, Menggunakan operasi hitung bilangan dalam pemecahan masalah, 

Menggunakan konsep bilangan cacah dan pecahan dalam pemecahan masalah, Menentukan sifat-

sifat operasi hitung, faktor, kelipatan bilangan bulat dan pecahan serta menggunakannya dalam 

pemecahan masalah, Melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan, serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah. (b) Pengukuran dan geometri yang meliputi: melakukan pengukuran, 

mengenal bangun datar dan bangun ruang, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah 

seharihari, melakukan pengukuran, menentukan unsur bangun datar dan menggunakannya dalam 

pemecahan masalah, melakukan pengukuran keliling dan luas bangun datar dan menggunakannya 

dalam pemecahan masalah, melakukan pengukuran, menentukan sifat dan unsur bangun ruang, 

menentukan kesimetrian bangun datar serta menggunakannya dalam pemecahan masalah, mengenal 

sistem koordinat pada bidang datar. (c) Pengelolaan data yang meliputi: mengumpulkan, 

menyajikan, dan menafsirkan data. 

 

Standar Kompetensi Lintas Kurikulum Mata Pelajaran Matematika merupakan kecakapan hidup dan 

belajar sepanjang hayat yang dibakukan dan harus dicapai oleh peserta didik melalui pengalaman 

belajar. Standar Kompetensi Lintas Kurikulum adalah sebagai berikut: (1) Memiliki keyakinan, 

menyadari serta menjalankan hak dan kewajiban, saling menghargai dan memberi rasa aman, sesuai 

dengan agama yang dianutnya, (2) Menggunakan bahasa untuk memahami, mengembangkan, dan 
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mengkomunikasikan gagasan dan informasi, serta untuk berinteraksi dengan orang lain, (3) Memilih, 

memadukan, dan menerapkan konsep-konsep, teknik-teknik, pola, struktur, dan hubungan, (4) 

Memilih, mencari, dan menerapkan teknologi dan informasi yang diperlukan dari berbagai sumber, 

(5) Memahami dan menghargai lingkungan fisik, makhluk hidup, dan teknologi, dan menggunakan 

pengetahuan, keterampilan, dan nilainilai untuk mengambil keputusan yang tepat, (6) Berpartisipasi, 

berinteraksi, dan berkontribusi aktif dalam masyarakat dan budaya global berdasarkan pemahaman 

konteks budaya, geografis, dan histories, (7) Berkreasi dan menghargai karya artistik, budaya, dan 

intelektual serta menerapkan nilai-nilai luhur untuk meningkatkan kematangan pribadi menuju 

masyarakat beradab, (8) Berpikir logis, kritis, dan lateral dengan memperhitungkan potensi dan 

peluang untuk menghadapi berbagai kemungkinan, (9) Menunjukkan motivasi dalam belajar, 

percaya diri, bekerja mandiri, dan bekerja sama dengan orang lain (Departemen Pendidikan 

Nasional, 2003: 7). 

 

Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu. Behaviorisme 

memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmaniah, dan mengabaikan aspek – aspek mental. 

Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat dan perasaan 

individu dalam suatu belajar. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks-refleks sedemikian rupa 

sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. 

 

Teori belajar menurut Gagne adalah perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang 

melalui aktivitas. Perubahan disposisi tersebut bukan diperoleh langsung dari prosespertumbuhan 

seseorang secara alamiah (Suprijono, 2009: 2). 

 

Asumsi yang mendasari teori Gagne ini adalah bahwa pembelajaran merupakan faktor yang sangat 

penting dalam perkembangan. Perkembangan merupakan hasil kumulatif dari pembelajaran. 

Menurut Gagne bahwa dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi, untuk kemudian 

diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Dalam pemrosesan informasi 

terjadi adanya interaksi antara kondisi-kondisi internal dan kondisi-kondisi eksternal individu. 

Kondisi internal yaitu keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan 

proses kognitif yang terjadi dalam individu. Sedangkan kondisi eksternal adalah rangsangan dari 

lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Menurut Gagne tahapan 

proses pembelajaran meliputi delapan fase yaitu, (1) motivasi; (2) pemahaman; (3) pemerolehan; (4) 

penyimpanan; (5) ingatan kembali; (6) generalisasi; (7) perlakuan danpan balik 

(http://asnaldi.multiply.com/journal/item/5, 

 

Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang mempunyai padanan arti sebagai “bentuk atau konfigurasi”. 

Pokok pandangan Gestalt adalah bahwa obyek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai 

sesuatu keseluruhan yang terorganisasikan. Menurut Koffka dan Kohler, ada tujuh prinsip organisasi 

yang terpenting yaitu : 1) Hubungan bentuk dan latar (figure and gound relationship); yaitu 

menganggap bahwa setiap bidang pengamatan dapat dibagi dua yaitu figure (bentuk) dan latar 

belakang. Penampilan suatu obyek seperti ukuran, potongan, warna dan sebagainya membedakan 

figure dari latar belakang. Bila figure dan latar bersifat samar-samar, maka akan terjadi kekaburan 

penafsiran antara latar dan figure. 2) Kedekatan (proxmity); bahwa unsur-unsur yang saling 

berdekatan (baik waktu maupun ruang) dalam bidang pengamatan akan dipandang sebagai satu 

bentuk tertentu. 3) Kesamaan (similarity); bahwa sesuatu yang memiliki kesamaan cenderung akan 

dipandang sebagai suatu obyek yang saling memiliki. Arah bersama (common direction); bahwa 

unsur-unsur bidang pengamatan yang berada dalam arah yang sama cenderung akan dipersepsi 

sebagi suatu figure atau bentuk tertentu. 5)Kesederhanaan (simplicity); bahwa orang cenderung 

http://asnaldi.multiply.com/journal/item/5
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menata bidang pengamatannya bentuk yang sederhana, penampilan reguler dan cenderung 

membentuk keseluruhan yang baik berdasarkan susunan simetris dan keteraturan; dan 6) 

Ketertutupan (closure) bahwa orang cenderung akan mengisi kekosongan suatu pola obyek atau 

pengamatan yang tidak lengkap. 

 

Terdapat empat asumsi yang mendasari pandangan Gestalt, yaitu: 1) Perilaku “Molar“ hendaknya 

banyak dipelajari dibandingkan dengan perilaku “Molecular”. Perilaku “Molecular” adalah perilaku 

dalam bentuk kontraksi otot atau keluarnya kelenjar, sedangkan perilaku “Molar” adalah perilaku 

dalam keterkaitan dengan lingkungan luar. Berlari, berjalan, mengikuti kuliah, bermain sepakbola 

adalah beberapa perilaku “Molar”. Perilaku “Molar” lebih mempunyai makna dibanding dengan 

perilaku “Molecular”. 2) Hal yang penting dalam mempelajari perilaku ialah membedakan antara 

lingkungan geografis dengan lingkungan behavioral. Lingkungan geografis adalah lingkungan yang 

sebenarnya ada, sedangkan lingkungan behavioral merujuk pada sesuatu yang nampak. Misalnya, 

gunung yang nampak dari jauh seolah-olah sesuatu yang indah. (lingkungan behavioral), padahal 

kenyataannya merupakan suatu lingkungan yang penuh dengan hutan yang lebat (lingkungan 

geografis). 3) Organisme tidak mereaksi terhadap rangsangan lokal atau unsur atau suatu bagian 

peristiwa, akan tetapi mereaksi terhadap keseluruhan obyek atau peristiwa. Misalnya, adanya 

penamaan kumpulan bintang, seperti : sagitarius, virgo, pisces, gemini dan sebagainya adalah contoh 

dari prinsip ini. Contoh lain, gumpalan awan tampak seperti gunung atau binatang tertentu. 4) 

Pemberian makna terhadap suatu rangsangan sensoris adalah merupakan suatu proses yang dinamis 

dan bukan sebagai suatu reaksi yang statis. Proses pengamatan merupakan suatu proses yang dinamis 

dalam memberikan tafsiran terhadap rangsangan yang diterima. 

 

Aplikasi teori Gestalt dalam proses pembelajaran antara lain : 1) Pengalaman tilikan (insight); bahwa 

tilikan memegang peranan yang penting dalam perilaku. Dalam proses pembelajaran, hendaknya 

peserta didik memiliki kemampuan tilikan yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur 

dalam suatu obyek atau peristiwa. 2) Pembelajaran yang bermakna (meaningful learning); 

kebermaknaan unsur-unsur yang terkait akan menunjang pembentukan tilikan dalam proses 

pembelajaran. Makin jelas makna hubungan suatu unsur akan makin efektif sesuatu yang dipelajari. 

Hal ini sangat penting dalam kegiatan pemecahan masalah, khususnya dalam identifikasi masalah 

dan pengembangan alternatif pemecahannya. Hal-hal yang dipelajari peserta didik hendaknya 

memiliki makna yang jelas dan logis dengan proses kehidupannya. 3) Perilaku bertujuan (pusposive 

behavior); bahwa perilaku terarah pada tujuan. Perilaku bukan hanya terjadi akibat hubungan 

stimulus-respons, tetapi ada keterkaitannya dengan dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses 

pembelajaran akan berjalan efektif jika peserta didik mengenal tujuan yang ingin dicapainya. Oleh 

karena itu, guru hendaknya menyadari tujuan sebagai arah aktivitas pengajaran dan membantu 

peserta didik dalam memahami tujuannya. 4) Prinsip ruang hidup (life space); bahwa perilaku 

individu memiliki keterkaitan dengan lingkungan dimana ia berada. Oleh karena itu, materi yang 

diajarkan hendaknya memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan peserta 

didik. 5) Transfer dalam Belajar; yaitu pemindahan pola-pola perilaku dalam situasi pembelajaran 

tertentu ke situasi lain. Menurut pandangan Gestalt, transfer belajar terjadi dengan jalan melepaskan 

pengertian obyek dari suatu konfigurasi dalam situasi tertentu untuk kemudian menempatkan dalam 

situasi konfigurasi lain dalam tata-susunan yang tepat. Judd menekankan pentingnya penangkapan 

prinsip-prinsip pokok yang luas dalam pembelajaran dan kemudian menyusun ketentuan-ketentuan 

umum (generalisasi). Transfer belajar akan terjadi apabila peserta didik telah menangkap prinsip-

prinsip pokok dari suatu persoalan dan menemukan generalisasi untuk kemudian digunakan dalam 

memecahkan masalah dalam situasi lain. Oleh karena itu, guru hendaknya dapat membantu peserta 
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didik untuk menguasai prinsip-prinsip pokok dari materi yang diajarkannya 

(http://asnaldi.multiply.com/journal/item/5, 

 

Prestasi belajar secara umum dipandang sebagai perwujudan nilai-nilai yang diperoleh siswa melalui 

proses belajar mengajar. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa prestasi belajar adalah penguasaan 

yang dicapai siswa dalam mengikuti program belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan 

yang telah ditetapkan (Siaksoft, 2008: 1). 

 

Istilah hasil belajar berasal dari bahasa Belanda “prestatie,” dalam bahasa Indonesia menjadi 

prestasi yang berarti hasil usaha. Dalam literature, prestasi selalu dihubungkan dengan aktivitas 

tertentu, bahwa dalam setiap proses akan selalu terdapat hasil nyata yang dapat diukur dan 

dinyatakan sebagai hasil belajar (achievement) seseorang. Prestasi belajar merupakan taraf 

keberhasilan murid atau santri dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah atau pondok pesantren 

dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran 

tertentu (Abdullah, 2008: 1). 

 

Perubahan sebagai hasil belajar bersifat menyeluruh. Menurut pandangan ahli jiwa Gastalt, bahwa 

perubahan sebagai hasil belajar bersifat menyeluruh baik perubahan pada perilaku maupun 

kepribadian secara keseluruhan. Belajar bukan semata-mata kegiatan mekanis stimulus respon, tetapi 

melibatkan seluruh fungsi organisme yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu. 

 

Think-Pair-Share (TPS) pertama kali dikembangkan oleh Lyman pada tahun 1981. Resiko dalam 

pembelajaran TPS relatif rendah dan struktur yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi 

siswa. TPS pembelajaran kolaboratif pendek, sehingga sangat ideal bagi guru dan siswa yang baru 

belajar kolaboratif. TPS merupakan jenis pembelajaran kooperatif menghendaki siswa bekerja saling 

membantu dalam kelompok kecil (2 anggota). 

 

Struktur TPS juga meningkatkan keterampilan komunikasi lisan siswa ketika mereka mendiskusikan 

ide-ide mereka dengan satu sama lain. “Intermezzo” singkat ini juga dapat dijadikan kesempatan 

yang tepat bagi guru untuk membahas konsep yang akan didiskusikan atau dipelajari siswa pada 

periode berikutnya. Salah satu variasi dari struktur TPS ini adalah siswa dapat menuliskan pikiran 

mereka di sebuah kartu dan mengumpulkannya. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada 

seluruh siswa untuk melihat apakah ada masalah dalam pemahaman mereka. 

 

Pembelajaran TPS dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan idea tau gagasan dengan 

kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Membantu siswa untuk 

respek pada orang lain dan menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaan. 

Siswa dapat mengembangkan kemampuan untuk menguji ide dan pemahamannya sendiri dan 

menerima umpan balik. Interaksi yang terjadi selama pembelajaran dapat meningkatkan motivasi 

dan memberi rangsangan untuk berpikir sehingga bermanfaat bagi proses pendidikan jangka 

panjang. Pembelajaran TPS juga mengembangkan keterampilan, yang sangat penting dalam 

perkembangan dunia saat ini. Pembelajaran TPS bisa mengajarkan orang untuk bekerja bersama-

sama dan lebih efisien, biasanya kegiatan praktik perlu dilakukan dalam jangka waktu tertentu.  

 

Metodologi Peneltian 

Metode adalah cara yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah 

suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Jadi, 

http://asnaldi.multiply.com/journal/item/5
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metode penelitian adalah suatu cara atau teknik untuk memperoleh dan mengolah data penelitian 

yang bersifat ilmiah. 

 

Rancangan penelitian yang dimaksud adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Dalam penelitian ini 

direncanakan dua siklus dan tiap siklus terdiri dari 4 langlah yaitu : (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, 

(3) observasi, dan (4) refleksi. 

 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas. 

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan beberapa siklus atau tahapan penelitian. Siklus yang 

digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini menggunakan model siklus yang diadaptasi dari 

Kemiis dan Taggart (1992:11). Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan (planning), 

pelaksanaan tindakan (action), pengamatan (observation) dan tindak lanjut refleksi (reflection). 

Setelah siklus pertama dilaksanakan, kemudian dilanjutkan siklus kedua yang merupakan perbaikan 

dan peningkatan dari siklus pertama, dan setelah siklus. kedua dilaksanakan kemudian dilanjutkan 

dengan siklus ketiga yang merupakan perbaikan dan peningkatan dari siklus kedua. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian ini diperoleh dari pelaksanaan tindakan pada Siklus I dan Siklus II. Hasil penelitian 

tentang prestasi belajar diperoleh melalui hasil tes dan hasil ulangan harian. Hasil pada proses 

pembelajaran diperoleh melalui hasil pengamatan dan hasil angket. 

 

Nilai- rata rata kelas prestasi belajar sebelum dilakukannya tindakan sebesar 78,6, pada Siklus I 

sebesar 80,8 dan pada siklus II sebesar 86,7. Dengan demikian dilihat dari nilai- rata-rata kelas dari 

sebelum dilakukannya tindakan sampai dengan Siklus II terdapat peningkatan sebesar 8,1 atau 

10,31% . 

 

Dilihat dari ketuntasan belajar, sebelum dilakukannya tindakan penelitian, siswa yang tuntas 

sebanyak 28 siswa atau 77,8 %, pada siklus I siswa yang tuntas sebanyak 30 siswa atau 83,3 %. 

Sedang pada siklus II siswa yang tuntas sebanyak 33 siswa atau 91,7 siswa telah menguasai 

kompetensi dasar peran lembaga-lembaga negara. Sehingga dilihat dari ketuntasan belajar dari 

sebelum dilakukannya tindakan sampai dengan Siklus II terdapat peningkatan sebesar 13,9 %. 

 

Penggunaan model Think Pair Share telah meningkatkan kualitas pembelajaran. Nilai rata-rata 

kualitas pembelajaran sebelum tindakan sebesar 1.625, sedang pada siklus I sebesar 3.00 dan pada 

Siklus II sebesar 4.50. Tindakan guru yang banyak memberi kesempatan siswa untuk bekerja dan 

bergerak membuat suasana pembelajaran lebih menyenangkan. Tindakan guru dengan memberi 

tugas individu pada tiap kelompok memberi kontribusi besar terhadap peningkatan rasa tanggung 

jawab siswa. Presentasi yang dilakukan siswa tentang hasil Think Pair Share memberi sumbangan 

besar terhadap rasa percaya diri siswa. Dengan penerapan media Think Pair Share fokus kegiatan 

sudah berpindah kepada siswa, karena siswa lebih banyak “melakukan” daripada sekedar 

mendengarkan ceramah. 

 

Angket yang dibagikan kepada 36 siswa menghasilkan data 36 siswa atau 100 % menyatakan sangat 

setuju bahwa metode Think Pair Share dalam pembelajaran peran lembaga-lembaga negara 

menjadikan proses pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak ditemukan yang menyatakan tidak 

tahu dan tidak ditemukan siswa yang menyatakan tidak setuju. 
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Kesimpulan 

Penggunaan model pembelajaran Think Pair Share pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Manado, 

terbukti meningkatkan prestasi belajar siswa,  Manado. Sebelum tindakan sebesar 1.625, sedang 

pada siklus I sebesar 3.00 dan pada Siklus II sebesar 4.50. Dengan demikian kualitas pembelajaran 

dari sebelum tindakan sampai dengan Siklus II terjadi peningkatan sebesar 2.875 , dengan kualifikasi 

”Sangat Baik”. 

 

Saran 

Saran dalam penelitian ini yaitu guru harus memotivasi siswa untuk belajar secara inovatif 

mempergunakan model pembelajaran, guru hendaknya memiliki paradigma bahwa siswa belajar 

bukan sekedar mendengarkan ceramah. guru sambil melakukan Pembelajaran Matematika 

hendaknya disampaikan menggunakan metode yang mampu menyenangkan siswa dan mampu 

membuat siswa aktif. 
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EDUCATION (RME) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 

MATEMATIKA KELAS VII SMP KRISTEN AERTEMBAGA 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to improve learning outcomes through the Realistic Mathematical Education 

(REM) learning model for seventh grade students of Aertembaga Christian Middle School. Based on the results 

of Classroom Action Research (CAR) in seventh grade of Aertembaga Christian Junior High School on the 

subject of solving problems related to fractions, it can be concluded that: Through the Realistic Mathematics 

Education (RME) approach, it can improve student learning outcomes. By using this kind of approach students 

will more quickly understand what is being learned, and the lessons learned will be more embedded in students' 

memories because in teaching the teacher provides examples that are in accordance with the conditions of the 

student's environment so that students easily absorb the lessons conveyed. The increase in student learning 

outcomes can be seen from the achievement of student scores in each cycle, namely pre-cycle 54%, cycle I 61% 

and cycle II 93%. With the implementation of the Realistic Mathematics Education (RME) approach, it has a 

very positive effect on the learning outcomes achieved by students covering all domains, namely cognitive, 

affective, and psychomotor. In addition, using this approach can develop the teaching creativity of teachers 

(researchers). 

Key Word: Realistic Mathematics Education (RME), Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar melalui model pembelajaran Realistic 

Mathematic Education (REM) siswa kelas VII SMP Kristen Aertembaga. Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) di kelas VII SMP Kristen Aertembaga pada pokok bahasan menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan pecahan dapat disimpulkan bahwa: Melalui pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan menggunakan pendekatan semacam ini siswa akan lebih cepat 

memahami apa yang sedang dipelajari, dan pelajaran yang diperoleh akanlebih melekat dalam ingatan siswa 

karena dalam pengajarannya guru memberikan contoh-contoh yang sesuai dengan kondisi lingkungan siswa 

sehingga siswa mudah menyerap pelajaran yang disampaikan. Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dari 

pencapaian nilai siswa setiap siklus yaitu pra-siklus 54%, siklus I 61% dan siklus II 93%. Dengan diterapkannya 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) sangat berpengaruh positif terhadap hasil belajar yang 

dicapai oleh para siswa yang mencakup semua ranah yaitu kongitif, afektif, dan psikomotor. Selain itu, dengan 

menggunakan pendekatan tersebut dapat mengembangkan kreativitas mengajar dari guru (peneliti). 

Kata Kunci: Realistic Mathematics Education (RME), Hasil Belajar 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satu 

tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut merupakan tujuan yang 

diinginkan untuk tercapainya peningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Proses 

pendidikan disekolah tidak lepas dari kegiatan belajar mengajar. Tujuan proses belajar mengajar 
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adalah agar tujuan pembelajaran dapat dikuasai sepenuhnya oleh siswa dan bukan hanya pada siswa 

saja. Untuk mencapai tujuan tersebut tidak hanya dibutuhkan kecakapan seorang guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran, mengingat adanya perbedaan kemampuan dan potensi setiap 

siswa dalam menyerap informasi yang diterimanya, namun juga dibutuhkan suatu strategi dan 

pendekatan yang sesuai dengan tujuan serta situasi saat materi tersebut disampaikan. Selain itu guru 

perlu menguasai 4 kompetensi dasar yaitu: pendagogik, professional, kepribadaian dan social. 

 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara. 

 

Dewasa ini masih terus dibicarakan dalam masalah mutu pendidikan adalah prestasi belajar siswa 

dalam suatu bidang ilmu tertentu. Menyadari hal tersebut, maka pemerintah bersama para ahli 

pendidikan, berusaha untuk lebih meningkatkan  mutu pendidikan. Upaya pembaharuan pendidikan 

telah banyak dilakukan oleh pemerintah, diantaranya melalui seminar, lokakarya dan pelatihan-

pelatihan dalam hal pemantapan materi pelajaran serta metode pembelajaran untuk bidang studi 

tertentu misalnya, IPA, Matematika dan lain-lain. Sudah banyak usaha yang dilakukan oleh Bangsa 

Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan matematika di 

sekolah, namun belum menampaikan hasil memuaskan, baik ditinjau dari proses pembelajarannya 

maupun dari hasil prestasi belajar siswanya. (Yuwono, 2001:2). 

 

Dari beberapa mata pelajaran yang disajikan di SMP, matematika adalah salah satu pelajaran yang 

menjadi kebutuhan system dalam melatih penalarannya. Melalui pengajaran matematika diharapkan 

akan menambah kemampuan, mengembangkan keterampilan dan aplikasinya. Salin itu, matematika 

merupakan saran berpikir dalam menentukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

bahkan matematika merupakan metode berpikir logis, sistematis, dan konsisten. Oleh karena itu 

semua masalah kehidupan yang membutuhkan pemecahan secara cermat dan teliti selalu harus 

berpaling pada matematika. 

 

Dalam pembelajaran matematika sering kali didapatkan bahwa siswa masih sukar menerima dan 

mempelajari matematika bahkan banyak yang mengeluh bahwa pelajaran matematika membosankan, 

tidak menarikd an susah untuk dipahami. Hal ini terbukti dengan hasil penelitian yang dialkukan oleh 

Djaali dalam Surdika (1998:2) yang menyimpulkan bahwa prestasi belajar matematika di sekolah 

dasar relative rendah jika dibandingkan dengan mata pelajaran lain. 

 

Berbicara masalah rendahnya prestasi belajar siswa, khususnya prestasi belajar matematika dapat 

disebabkan oleh faktor yang berasal dari dalam diri siswa dan faktor yang berasal dari luar diri siswa 

(Usman, 1993:10). Dalam proses belajar mengajar di sekolah, model pembelajaran yang digunakan 

guru merupakan salah satu faktor dari luar diri siswa yang dapat menpengaruhi prestasi belajar siswa. 

 

Penggunaan model pembelajaran yang cenderung membuat siswa pasif dalam proses belajar 

mengajar, dapat membuat siswa merasa bosan sehingga tidak tertarik lagi untuk mengikuti pelajaran 

tersebut, terlebih lagi pelajaran matematika yang menuurut Hudoyo (1988:3) berkaitan dengan 

konsep-konsep abstrak, sehingga pemahamannya membutuhkan daya nalar yang tinggi. Oleh karena 

itu, dibutuhkan ketekunan, keuletan, perhatian, dan motivasi yang tinggi untuk memahami materi 

pelajaran matematika. 
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Permasalahan dalam proses belajar mengajar juga terjadi di SMP Kristen Aertembaga sebagaimana 

hasil observasi penelitian dalam proses pembelajaran mata pelajaran matematika pada siswa kelas VII 

SMP Kristen Aertembaga bahwa penguasaan siswa terhadap pelajaran matematika masih tergolong 

rendah, ini disebabkan karena siswa tidak mengerti apa yang dijelaskan guru, sehingga terdapat 35 

siswa yang hanya bermain saat belajar, terdapat siswa yang mengganggu temannya belaujar, juga ada 

terdapat siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ini sebabkan cara guru yang kurang 

tepat memilih model pembelajaran untuk mengajar. 

 

Menurut keterangan yang diperoleh dari guru kelas bahwa rata-rata nilai matematika siswa kelas IV 

SMP Kristen Aertembaga Semester I tahun 2016 yaitu 5,7 dan nilai rata-rata tes awal yaitu 5,93, 

menunjukkan bahwa prestasi siswa matematika khususnya pada pokok bahasan pengenalan pecahan 

masih tergolong rendah karena masih dibawah standar minimal 6,0. 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru dan siswa, ternyata permasalahan yang 

dikemukakan diatas juga terjadi di SMP Kristen Aertembaga pada siswa kelas VII dengan 20 jumlah 

siswa, dimana hasil observasi yang dilaksanakan menunjukkan bahwa prestasi belajar dari siswa 

khususnya mata pelajaran matematika pada materi pecahanbelum mencapai KKM, hal tersebut 

disebabkan karena dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung, masih terdapat 35 siswa yang 

bermain, juga terdapat siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, sehingga konsentrasi 

dalam menerima materi pelajaran terganggu. 

 

Pada umumnya proses pembelajaran yang digunakan adalah dengan menggunakan model 

pembelajaran konvensional yakni ceramah, Tanya jawab, pemberian tugas dan pembelajarannya 

didominasi oleh guru dan sedikit sekali melibatkan siswa. Sejalan dengan itu Yuwono (2001:2) 

mengemukakan bahwa pengajaran matematika secara konvensional mengakibatkan siswa bekerja 

secara procedural dan memahami matematika tanpa penalaran, selain itu interaksi antara siswa selama 

proses belajar mengajar sangat kurang. 

 

Pada pembelajaran matematika di SMP Kristen Aertembaga, guru kurang memberikan peluang 

kepada siswa untuk mengkonstruksi sendiri konsep-konsep matematika, siswa hanya menyalin apa 

yang dikerjakan oleh guru. Selain itu siswa tidak diberikan kesempatan untuk mengemukakan ide dan 

mengkonstruksi sendiri dalam menjawab soal latihan yang diberikan oleh guru. 

 

Masalah yang telah dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa guru SMP Kristen Aertembaga perlu 

melakukan perbaikan proses pengajaran. Salah satu dengan menerapkan pendekatan pembelajaran 

yang menekankan pada keaktifan siswa untuk mengembangkan potensi secara maksimal melalui 

penelitian tindakan kelas. Pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru dalam 

mengajarkan matematika adalah model Realistic Mathematic Education (REM), karena pendekatan 

pembelajaran ini dapat mendorong keaktifan, membangkitkan minat dan kreativitas belajar siswa agar 

dapat meningkatkan hasil belajarnya. 

 

Model Realistic Mathematic Education (REM) adalah merupakan salah satu model dalam 

pembelajaran matematika yang landasan filosofinya sejalan dengan fasafah konstruktivis yang 

menyebutkan bahwa pengetahuan itu adalah konstruksi dari seseorang yang sedang belajar 

(Marpaung, 2001:3). Dalam hal ini pembelajaran dengan menggunakan model Realistic Mathematic 

Education (REM), siswa didorong untuk aktif bekerja bahkan diharapkan untuk mengkonstruksi atau 

membangun sendiri konsep-konsep matematika, dengan demikian Realistic Mathematic Education 
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(REM) berpotensi untuk meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMP Kristen 

Aertembaga. 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul “Penerapan Model Pembelajaran 

Realistic Mathematic Education (REM) dalam Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 

VII SMP Kristen Aertembaga. 

 

Fokus dan Sub Fokus Masalah  

Fokus Masalah 

Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah penerapan model pembelajaran Realistic Mathematic 

Education (REM) untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada materi pecahan siswa kelas VII 

SMP Kristen Aertembaga. 

Sub Fokus 

Yang menjadi sub fokus dalam penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana peningkatan hasil belajar 

siswa ketika diterapkan oleh pembelajaran Realistic Mathematic Education (REM) pada mata 

pelajaran matematika dengan materi menggunakan  pecahan dalam pemecahan masalah di kelas VII 

SMP Kristen Aertembaga. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah adalah “Bagaimana 

Penerapan Model Pembelajaran Realistic Mathematic Education (REM) untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMP Kristen Aertembaga?” 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar melalui model pembelajaran Realistic 

Mathematic Education (REM) siswa kelas VII SMP Kristen Aertembaga. 

 

Kajian Teoritik 

Realistic Mathematic Education (REM) diperkenalkan oleh Freudenthal di Belanda pada tahun 1973. 

Realistic Mathematic Education (REM) sudah melalui proses ujicoba dan penelitian lebih dari 25 

tahun, implementasinya telah terbukti berhasil merangsang penalaran dan kegiatan berpikir siswa. 

Realistic Mathematic Education (REM) adalah suatu pendekatan dimana matematika dipandang 

sebagai suatu kegiatanmanusia (Freudental, 1973, Treffers, 1987, De moor, 1994 (dalam Fauzan, 

2001:1). 

 

Kata realistic diambil dari salah satu diantara empat pendekatan dalam pendidikanmatematika. 

Menurut klasifikasi Treffers yaitu mekanistik, empiric, strukturalistik, dan realistic. (Marpaung 

2001:2). Mekanistik artinya cara mengerjakan suatu masalah secara teratur, empiric artinya 

berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, strukturalistik artinya cara 

menyusun suatu konsep atau unsur-unsur dengan pola tertentu dan realistic artinya bersifat nyata. 

Pada pendidikan matematika dua komponen matematisi yaitu matematisi horizontal dan matematisi 

vertikal. Perbedaan dari keempat pendekatan itu ditentukan sejauh mana mereka memuat/ 

menggunakan kedua komponen. 

 

Pendekatan strukturalistik lebih menekankan struktur dalam suatu cabang matematika yaitu 

mempelajari matematika dalam arah vertikal. Pendekatan realistic selain mempelajari dalam arah 

vertikal juga mempelajari dalam arah horizontal yaitu berhubungan antara konsep-konsep dalam 
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beberapa cabang matematika. Pendekatan mekanistik tidak memuat kedua komponen matematisi itu, 

sedangkan pendekatan empiric hanya memuat komponen horizontal saja. 

 

Pembelajaran Matematika Realistik di sekolah dasar dilaksanakan dengan menempatkan realitas dan 

lingkungan siswa sebagai titik awal pembelajaran. Masalah-masalah yang nyata atau yang telah 

dikuasai atau dapat dibayangkan dengan baik oleh siswa dan digunakan sebagai sumber munculnya 

konsep atau pengertian-pengertian matematika yang semakin meningkat. Jadi pembelajaran tidak 

mulai dari definisi, teorema itu diharapkan “seolah-olah ditemukan kembali” oleh siswa (Soedjadi, 

2001:2). Jelas bahwa dalam pembelajaran matematika realistic siswa ditantang untuk aktif bekerja 

bahwa diharapkan agar dapat mengkonstruksi atau membangun sendiri pengetahuan yang akan 

diperolehnya. 

 

Menurut Gravermeijer (dalam Asikin, 2001:4), menjelaskan bahwa ide utama dari Realistic 

Mathematic Education (REM) adalah siswa harus diberi kesempatan untuk menemukan kembali ide 

dan konsep matematika dengan bimbingan orang dewasa. Usaha untuk mebangun kembali ide dan 

konsep matematika tersebut melalui penjelajahan berbagai situasi dan persoalan-persoalan realistic. 

Realistic alam pengertian bahwa tidak hanya situasi yang ada di dunia nyata, tetapi juga dengan 

masalah yang dapat mereka bayangkan Heuvel, (dalam Asikin, 2001:4). 

 

Ciri-Ciri Model Realistic Mathematic Education (REM) 

Dalam pendidikan matematika dua komponen matematisi yaitu matematisi horizontal dan matematisi 

vertikal. Matematisi horizontal menunjuk pada proses transofrmasi masalah yang dinyatakan dalam 

bahasa sehari-hari kebahasa matematika, sedangkan matematisi vertikal adalah proses dalam 

matematika itu sendiri. Pendekatan realistic selain alam arah vertikal juga mempelajari dalam arah 

horizontal sehingga pada pendekatan realistic langkah-langkah memahami suatu masalah dengan 

melalui translasi timbale balik dari bentuk-bentuk representasi enaktif, ikonok, dan simbolik, serta 

pengertian dalam matematika (marpaung, 2001:3). 

 

Menurut Yuwono (2001:3), pembelajaran yang berorientasikan pada Realistic Mathematic Education 

(REM) dapat dicirikan oleh: (a) Pemberian perhatian yang besar pada “reinvention” yakni siswa 

diharapkan dapat membangun konsep dan struktur matematika bermula dari intuisi mereka masing-

masing; (b) Pengenalan konsep dan abstraksi melalui hal-hal yang konkrit atau dari sekitar siswa; (c) 

Selama proses permatematikaan siswa mengkonstuksi gagasannya sendiri, tidak perlu sama antara 

siswa yang satu dengan siswa yang lainnya; (d) Hasil pemikiran siswa di konfrontir dengan hasil 

pemikiran siswa yang lainnya. 

 

Ciri lain dari Realistic Mathematic Education (REM) yaitu (1) Matematika adalah kegiatan aktivitas 

manusia. (2) Belajar matematika merupakan proses belajar melalui “reinvention”. Dengan perkataan 

lain landasan filosifis matematika dekat dengan filsafat konstruktivisme yang menyebutkan bahwa 

pengetahuan itu adalah konstruksi dari seorang yang sedang belajar (Suparno, 1997:5). Ini berarti 

model Realistic Mathematic Education (REM) dilandasi oleh pandangan bahwa siswa harus aktif 

tidak boleh pasif. Siswa harus aktif mengkonstruksiu pengetahuan mereka. Guru berperan sebagai 

fasilitator artinya siswa harus didorong dan diberi keluasan untuk mengekspresikan jalan pikrainnya, 

menyelesaikan masalah menurut idenya sendiri, mengkomunikasikannya pada saat belajar dari ide 

teman-temannya (Marpaung, 2001:3). 

 

Pendekatan realistic selain mempelajari dalam arah vertikal juga mempelajari dalam arah horizontal. 

Menurut De Lenge dalam Yuwono (2001:3-4), dalam arah horizontal meliputi pembuatan skema, 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 3 │ Maret 2022 │    ISSN : 2620-9748              58 

 

merumuskan dan menggambarkan masalah dalam cara yang berbeda, menemukan hubungan-

hubungan dan keterkaitan, mengingat aspek-aspek yang serupa dalam masalah yang berbeda,  

merumuskan masalah nyata dalam model matematika yang telah dikenal. Sedangkan aktivitas yang 

merupakan permatematikaan vertikal mengharuskan dan memperbaiki model, menggunakan model 

yang berbeda, memadukan dan mengkombinasikan beberapa model, membuktikan keteraturan, 

merumuskan konsep matematika yang baru dan perapatan. 

 

Menurut De Lange (1998) dan Van Del Heuvel – Panhuizen (1998) dalam Yuwono (2001:3) 

mengungkapkan bahwa Realistic Mathematic Education (REM) adalah pembelajaran matematika 

yang mengacu pada konstruktivis social dan dikhususkan pada pendidikan matematika. Dalam 

pandangan Realistic Mathematic Education (REM) atau Pengajaran Matematika Realistik (PMR), 

pengembangan suatu matematika dimulai oleh siswa secara mandiri berupa kegiatan ekplorasi 

sehingga memberikan peluang pada siswa untuk berkreasi mengambangkan pemikirannya. 

Pengembangan konsep berawal dari intuisi siswa dan menggunakan strateginya masing-masing dalam 

memperoleh suatu konsep. Guru diharapkan tidak tergesa-gesa untuk menyampaikan pemikirannya 

kepada siswa tentang suatu yang dibahas. Bila ada suatu amteri dirasa sulit, siswa dapat membentuk 

kelompok kecil, sehingga terjadi negosiasi antara siswa dalam mendiskusikan materi yang sulit 

tersebut. Jadi peranan guru hanya sebagai fasilitator atau pendamping yang akan meluruskan arah 

pemikiran siswa, sekiranya jalan pemikiran siswa jauh melenceng dari pokok bahasan yang dipelajari. 

 

Dalam pembelajaran matematika realistic, bentuk dominasi guru perlu sekali dikurangi, antara lain 

dengan menujukkan kebenaran cara-cara yang digunakan siswa. Siswa yang menggunakan cara 

sendiri dan benar perlu dihargai, mungkin dengan memberitahukannya atau mendiskusikannya kepada 

seluruh kelas. Dengan memperhatikan foenomena yang ada di dalam kelas akan terbentu proses 

pembelajaran matematika yang tidak berorientasis kepada guru tetapi beralih pada pembelajaran 

matematika yang berorientasi kepada siswa bahkan berorientasi kepada masalah (Soedjadi, 2001:3). 

 

Menurut Marpaung (2001:3-4) Pendekatan Realistic Mathematic Education (REM) bertolak dari 

masalah-masalah yang kontekstual, siswa aktif, guru berperan sebagai fasilitator, anak bebas 

mengeluarkan idenya, siswa sharing ide-idenya artinya siswa bebas mengkomunikasikan ide-idenya 

satu sama lain, guru membandingkan ide-ide itu dengan membimbing mereka untuk mengambil 

keputusan tentang ide mana yang lebih baik buat mereka. Dalam mendesain suatu model 

pembelajaran berdasarkan pendekatan realistic, model tersebut harus mempresentasikan karakteristik 

Realistic Mathematic Education (REM) baik pada tujuan, materi, metode, dan evaluasi. (Asikin, 

2001:5). Dalam pembelajaran melalui pendekatan realistic dapat juga digunakan metode ceramah 

tetapi tidak digunakan secara terus menerus. Selain itu pula dapat diselingi dengan mmetode 

pemecahan masalah, metode diskusi, belajar kelompok, belajar individual cooperative learning, siswa 

menjelaskan kepada temannya, siswa yang membuat siswa dan meminta temannya yang mengerjakan 

lalu rotasi (Marpaung, 2001:10). 

 

Dalam pembelajaran matematika realistic, kegiatan inti diawali dengan masalah kontekstual, siswa 

aktif, siswa dapat mengeluarkan ide-idenya, siswa mendiskusikan dan membandingkan jawabannya 

dengan temannya. Dimana guru memfasilitasi diskusi dengan teman sebangkunya dan mengarahkan 

siswa untuk memilih suatu jawaban yang benar. Selanjutnya guru dapat meminta beberapa siswa 

untuk mengungkapkan jawabannya. Melalui diskusi kelas jawaban siswa dibahas/ dibandingkan dan 

guru membantu menganalisa jawaban-jawaban siswa. Jawaban siswa mungkin salah semua, mungkin 

benar semua atau sebagian benar sebagian salah. Jika jawaban benar, maka guru hanya menegaskan 

jawaban tersebut, jika jawaban salah satu salah guru secara tidak langsung memberitahu letak 
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kesalahan siswa yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa yang menjawab soal atau siswa 

lainnya. selanjutnya siswa dapat memperbaiki jawabannya dari hasil diskusi, guru mengarahkan siswa 

untuk menarik kesimpulan. 

 

Hasil Belajar 

Menurut Suprijono Agus (2009:78) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan serta adanya perubahan perilaku secara keseluruhan dan 

bukan hanya salah satu aspek saja. 

 

Udin Winataputra (1997:33) mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan perilaku dan tingkah 

laku seseorang yang belajar, akan berubah dan bertamah perilakunya baik yang berupa pengetahuan, 

keterampilan motorik atau penguasaan nilai-nilai. 

 

Tolak ukur keberhasilan belajar mengajar dalam penelitian ini adalah: Penguasaan materi pelajaran 

yang diajarkan mencapai hasil belajar yang maksimal, dan terjadinya perubahan perilaku dan tingkah 

laku, baik berupa pengetahuan keterampilan motorik atau penguasaan nilai-nilai. 

 

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dibedakan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor Internal, yang meliputi aspek fisik (kesehatan organ tubuh), aspek psikis 

(intelektual, emosional, dan motivasi), serta aspek social (kemampuan bersosialisasi dengan 

lingkungan). Faktor Eksternal, misalnya iklim/ cuaca, suasana lingkungan, tingkat kesulitan bahan, 

tempat belajar, metode dan pendekatan pembelajaran yang digunakan, dan sebagainya. 

 

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun 

instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar yang dikembangkan oleh Benyamin Bloom, dkk 

yang lebih dikenal lagi dengan istilah “Taksonomi Bloom”. Taksonomi Bloom membagi hasil belajar 

atas 3 (tiga) ranah yaitu ranah kognitif, ranah afaktif, dan ranah psikomotor. 

 

Pembelajaran Matematika Di SMP 

Hakikat Matematika 

Matematika adalah terjemahan dari Mathematics. Isitlah matematika berasal dari bahasa Yunani 

mathein atau mathenein yang artinya mempelajari, namun diduga kata itu erat pula hubungannya 

dengan kata sansekerta medha atau widya yang artinya kepandaian, pengetahuan, atau intelegensi 

(Andi Hakim Nasution 1980) dalam Karso (2007:113). 

 

Menurut James (dalam T. Wakiman 2001:18) dalam kamus matematikanya mengatakan bahwa 

matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran dan konsep-konsep yang 

saling berhubungan satu sama lainnya dengan jumlah yang banyaknya terbagi kedalam tiga 

bidang,yaitu aljabar, analisis, dan geometri. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan diatas tentang pengertian dari matematika, maka 

penelitian menyimpulkan bahwa dalam kehidupan masyarakat sehari-hari matematika bisa dijadikan 

alat bantu manusia untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan social, ekonomi, dan alam. 

Untuk mampu hidup ditengah-tengah persaingan dunia sekarang ini diperlukan sumber daya manusia 

yang handal dan memiliki keterampilan yang tinggi, memiliki pemikiran kritis sistematis, kreatif, dan 

kemampuan bekerjasama yang efektif. Cara berpikir semacam ini dapat dikembangkan melalui 

pendidikan matematika. Hal ini sangat dimungkinkan karena matematika memiliki struktur dengan 
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keterkaitan yang kuat dan jelas dengan mengembangkan pola pikir yang bersifat deduktif dan 

konsisten. 

 

Menurut Niss dalam Sutarto Hadi (1996:17), salah satu alasan utama diberikan matematika kepada 

siswa-siswa di sekolah adalah untuk memberikan kepada setiap individu pengetahuan yang dapat 

membantu mereka untuk mengatasi berbagai hal dalam kehidupan, seperti pendidikan atau pekerjaan, 

kehidupan social, dan kehidupan warga Negara. 

 

Menurut peneliti mata pelajaran matematika diberikan kepada peserta didik mulai dari tingkat sekolah 

dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analisis, sistematis, kritis, 

dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kemampuan tersebut perlu bekerjasama. Kemampuan 

tersebut perlu dimiliki oleh peserta didik agar mereka siap menghadapi dan bertahan hidup pada 

keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan penuh persaingan. 

 

Untuk memahami pengertian proses belajar mengajar matematika, kita uraikan dulu istilah proses, 

belajar, mengajar dan matematika. Proses dalam pengertiannya disini merupakan interaksi semua 

komponen atau unsur yang terdapat dalam belajar mengajar yang satu sama lain saling berhubungan 

(interdependent) dalam ikatan untuk mencapai tujuan (Usman, 2000:5). 

 

Slameto (1988:2), mengemukakan definisi belajar sebagai suatu proses usaha yang dilakukan individu 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil 

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungannya. Definisi lain dikemukakan 

oleh Winkel (1984:136) bahwa belajar adalah suatu aktifitas mental/ psikis yang berlangsung dalam 

interaksi dengan lingkungan yang menghasilkan pengetahuan-pengetahuan, keterampilan, nilai, dan 

sikap serta perubahan itu bersifat relative konstan dan berbekas. 

 

Menurut Hamalik (2001:27) belajar adalah memodifikasi atau memperteguh kelakuan melalui 

pengalaman. Selanjutnya Usman (1993:4) mengemukakan bahwa belajar dapat diartikan sebagai 

perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi individu dengan individu dengan 

lingkungannya sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Pendapat lain 

dikemukakan oleh Sudjana (1991:5) bahwa belajar adalahj suatu perubahanyang relative permanen 

dalam suatu kecenderungan tingkah laku sebagai hasil dari praktek atau latihan. 

 

Berdasarkan beberapa definisi belajar di atas, maka dapat dirumuskan definisi belajar yaitu proses 

perubahan tingkah laku yang dialaki oleh individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. 

Perubahan yang terjadi dapat berupa perubahan-perubahan dalam kebiasaan (habit), kecakapan-

kecakapan (skill), atau dalam ketiga aspek yakni pengetahuan (kognitif), sikap (afaktif) dan 

keterampilan dasar (psikomotor). 

 

Mengajar pada umumnya adalah suatu usaha guru untuk menciptakan kondisi-kondisi atau menata 

lingkungan sedemikian rupa, sehingga terjadi interaksi antara murid dengan lingkungan, termasuk 

guru, alat pelajaran sebagainya yang disebut proses belajar, sehingga tercapai tujuan pelajaran yang 

telah ditentukan (Nasution, 1994:43). Selanjutnya Tirtarahardjo (2000:51) menyatakan bahwa 

mengajar diartikan sebagai aktifitas mengarahkan, memberikan kemudahan bagaimana cara 

menentukan sesuatu (bukan memberi sesuatu) berdasarkan kemampuan yang dimiliki pelajar. 
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Hudoyo (1979:107) mengemukakan pengertian mengajar bahwa mengajar adalah suatu proses antara 

guru dengan siswa dimana guru mengharapkan siswanya dapat menguasai pengetahuan, keterampilan 

dan sikap yang benar dipilih oleh guru. 

 

Jadi, mengajar pada hakekatnya adalah suatu proses, yakni proses mengatur, mengorganisasi 

lingkungan yang ada di sekitar siswa sehingga dapat menumbuhkan, mendorong dan memberikan 

bimbingan atau bantuan kepada siswa dalam melakukanproses belajarnya. 

 

Matematika merupakan pelajaran yang memerlukan pemusatan pikiran untuk mengingat dan 

mengenal kembali semua aturan-atura yang ada dan harus dipenuhi untuk menguasai materi yang 

dipelajari (hamzah, 2002:60). Selanjutnya Djaali mendefinisikan matematika bahwa matematika 

sebagai ilmu pengetahuan tentang ruang dan bilangan, ia sering dilukiskan sebagai suatu kumpulan 

system matematika yang mempunyai struktur tersendiri dan bersifat deduktif. Matematika berkenaan 

dengan ide-ide, struktur dan hubungannya yang teratur menurut aturan yang logic (Anonim, 1991:59). 

 

Belajar matematika merupakan belajar konsep dan struktur yang terdapat dalam bahan-bahan yang 

sedang dipelajari, serta mencari hubungan diantara konsep dan struktur tersebut (karso, 1994:40). 

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar matematika merupakan 

suatu proses belajar mengajar yang melibatkan guru dan siswa, dimana perubahan tingkah laku siswa 

diarahkan pada peningkatan kemampuan dalam mempelajari matematika, sedangkan guru dalam 

mengajar harus pandai mencari pendekatan pembelajaran yang akan membantu siswa dalam kegiatan 

belajarnya. 

 

Selanjutnya, dalam proses belajar mengajar matematika, pengajar seyogyanya memahami teori-teori 

tentang belajar dan penguasaan materi pengajaran harus dipenuhi oleh seoran gpengajar sehingga 

belajar matematika bermakna bagi siswa. Proses belajar mengajar matematika akan terlihat bila terjadi 

interaksi dua arah antara pengajar/ guru dan peserta didik/ siswa. 

 

Pencahan terdiri dari pembimbing dan penyebut. Hakikat transaksi dalam bilangan pecahan adalah 

bagaimana cara menyederhanakan pembilang dan penyebut. Penyederhanaan pembilang dan penyebut 

akanmemudahkan dalam operasi aritmatika sehingga tidak menghasilkan angka yang terlalu besar 

tetapi tetap mempunyai nilai yang sama. Contohnya: bila dibandingkan antara 50/100 dan ½, maka 

lebih mudah dan sederhana melihat angka ½. 50/100 terlihat sebagai “angka raksasa” yang 

kelihatannya lebih kompleks dibandingkan dengan ½, padahal sebenarnya kedua angka ini tetap 

memiliki nilai yang sama. Arifin Jos (2011:27). Pada operasi pejumlahan dan pengurangan pada 

pecahan selain disederhanakan juga penyebutnya harus disamakan dengan bilangan yang sama, 

sedangkan pada operasi perkalian caranya adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali 

penyebut, dan dalam operasi pembagian, pecahan yang dikanan dialikkan. Setelah dibalikkan, diubah 

menjadi tanda X. 

 

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka yang ada, maka hipotesis penelitian tindakan kelas ini  

adalah: “Bila Model Realistic Mathematic Education (REM) diterapkan dalam proses belajar 

mengajar, maka prestasi dan hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Kristen Aertembaga”. 
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Metodologi Penelitian 

Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 3 siklus. Tiap siklus yang diteliti disesuaikan dengan 

perubahan yang ingin dicapai seperti apa yang telah didesain dalam faktor yang diselidiki. Sebagai 

penjajakan awal, maka terlebih dahulu diadakan tes diagnose yang berfungsi sebagai evaluasi awal. 

Sedangkan observasi awal adalah untuk mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dalam rangka 

meningkatkan prestasi belajar siswa khusus pada pokok bahasan pengenalan pecahan. Pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas ini mengikuti prosedur berikut: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan Tindakan, 

(3) Observasi, (4) Evaluasi, dan (5) Refleksi. 

 

Subjek Penelitian 

Yang menjadi subjek penelitian yaitu siswa kelas VII SMP Kristen Aertembaga. 

 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu obsrvasi bulan November sampai bulan Desember, Semester I, Tahun Pelajaran 2016/ 2017 

pada siswa Kelas VII SMP Kristen Aertembaga 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada pembelajaran Matematika dengan menggunakan pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) untuk materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan 

pada siswa kelas VII SMP  Kristen    Aertembaga, dilaksanakan oleh peneliti dan sesuai dengan 

waktu yang sudah ditentukan. 

 

Pembahasan 

Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari 2 (dua) siklus, dimana tiap siklus telah dilaksanakan sesuai 

prosedur penelitian. Pada penelitian ini, peneliti yang bertindak sebagai pengajar dan guru kelas 

mengamati kegiatan peneliti dan siswa selama proses belajar mengajar berlangsung. 

 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) yang 

mempunyai 5 (lima) tahapan pembelajaran yaitu: Memahami Masalah Kontekstual, Menjelaskan 

Masalah Kontekstual, Menyelesaikan Masalah Kontekstual, Membandingkan, dan Mendiskusikan 

Jawaban, serta Menyimpulkan Materi. 

 

Seperti yang telah dibahas pada hasil penelitian, bahwa pelaksanaan tindakan siklus I jauh berbeda di 

bandingkan dengan siklus II, dimana pada siklus I guru belum sepenuhnya menerapkan dengan baik 

akan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan pendekatan Realistic Mathematics Education 

(RME), danjuga siswa masih tampak malu-malu mengungkapkan ide dan pendapat mereka, bahkan 

masih ada siswa yang tidak berkosentrasi saat guru menjelaskan karena ada sebagian siswa yang 

hanya bermain. Meskipun ada juga beberapa siswa yang kelihatan memahami materi saat peneliti 

menjelaskan, tetapi pada akhirnya pada pra-siklus hanya 3 orang yang mencapai ketuntasan nilai 

maksimum yaitu nilai 80 dengan nilai rata-rata 54%, siklus I terdapat 6 orang yang mencapai nilai 

maksimum dengan nilai rata-rata 61% semua mencapai nilai maksimum dan terdapat beberapa siswa 

yang mendapat nilai sempurna yaitu nilai 100, dengan nilai rata-rata 93%. 

 

Berdasarkan hasil akhir yang didapat, maka perlu melakukan perencanaan ulang untuk siklus 

berikutnya, yaitu siklus II. Pada siklus ke II ini dilaksanakan hamper sama dengan siklus I, bedanya 

pada kegiatan ini, dimana peneliti membagikan siswa ke dalam beberapa kelompok dan lembaran 
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kertas dibagikan juga di tiap kelompok, agar saat peneliti menjelaskan, siswa langsung 

mempraktekkannya dan bisa dipastikan para siswa mudah mengerti apa yang dijelaskan karena 

mereka melihat bahkan mempraktekan secara langsung tentang menjumnlahkan bahkan 

mengurangkan bilangan pecahan.  

 

Setelah menjelaskan, maka seperti halnya siklus I peneliti memberikan masalah kontekstual yang 

akan diselesaikan oleh siswa, bbegitupun dengan siklus II. Tetapi masalah kontekstual dibuat sedikit 

berbeda, hal tersebut dilakukan untuk melihat apakah siswa memang sudah memahami betul tentang 

materi yang diajarkan atau tidak. Kemudian siswa diberikan kesempatan membandingkan dan 

mendiskusikan jawaban dengan teman sebangku. Pada akhir proses pembelajaran, siswa yang dibantu 

oleh peneliti menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

 

Berdasarkan hasil observasi pada tindakan siklus II, kegiatan gurudan siswa dalam proses 

pembelajaran telah meningkat, dimana sekurang-kurangnya yang terjadi pada siklus I dapat diperbaiki 

sedikit demi sedikit. Guru sudah mampu mengalokasikan waktu dengan baik sehingga semua kegiatan 

yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, siswa sudah lebih 

memperhatikan penjelasan guru, dan sudah banyak siswa yang mampu dan mau mengajukan 

pertanyaan jika ada masalah dalam menyelesaikan soal yang diberikan, sehingga hasil akhir rata-rata 

yang didapat oleh siswa secara keseluruhan adalah 93% (memenuhi kriteria ketuntasan belajar). 

 

Dari hasil evaluasi pada pelaksanaan tindakan kedua siklus yang dilakukan diperoleh bahwa terjadi 

peningkatan proses pembelajaran terhadapsiswa maupun guru. Bagi siswa yakni dapat meningkatkan 

kreativitas siswa dalam proses pembelajaran, dimana dapat terlihat semangat siswa dalma 

menyelesaikan soal latihan yang diberikan dan hasilnya semakin baik. Selai8n itu siswa semakin 

berani untuk mengemukakan pendapat ataupun pertanyaan ekpada guru, siswa juga semakin 

termotivasi untuk belajar dan menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. 

 

Sedangkan bagi guru menunjukkan bahwa telah berhasil melakukan kegiatan pembelajaran sesuai 

yang diharapkan, dimana guru telah mampu memberikan bimbingan dan motivasi pada siswa serta 

guru lebih kreatif dan disiplin dalam menggunkaan waktu. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa 

dengan menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) dalam proses 

pembelajaran matematika dengan materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengen pecahan telah 

dilaksanakan dengan baik dan memperoleh hasil belajar yang baik, serta berdampak positif bagi 

kegiatan pembelajaran Matematika untuk siswa kelas VII SMP  Kristen    Aertembaga. 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka untuk aktivitas siswa terdapat peningkatan dari pra-

siklus ke siklus I 10% dari siklus I ke siklus II meningkat 35%, aktivitas guru dari pra-siklus ke siklus 

I 5%, siklus I ke siklus II meningkat sampai 30%, dan hasil belajar siswal dari pra-siklus ke siklus I 

7%, dan siklus I ke siklus II meningkat 32%. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) dalam pembelajaran Matematika 

untuk materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa, serta dapat mengembangkan kreativitas mengajar dari guru (peneliti). 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) di kelas VII SMP Kristen Aertembaga pada 

pokok bahasan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan dapat disimpulkan bahwa: 

Melalui pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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Dengan menggunakan pendekatan semacam ini siswa akan lebih cepat memahami apa yang sedang 

dipelajari, dan pelajaran yang diperoleh akanlebih melekat dalam ingatan siswa karena dalam 

pengajarannya guru memberikan contoh-contoh yang sesuai dengan kondisi lingkungan siswa 

sehingga siswa mudah menyerap pelajaran yang disampaikan. Peningkatan hasil belajar siswa dapat 

dilihat dari pencapaian nilai siswa setiap siklus yaitu pra-siklus 54%, siklus I 61% dan siklus II 93%. 

Dengan diterapkannya pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) sangat berpengaruh 

positif terhadap hasil belajar yang dicapai oleh para siswa yang mencakup semua ranah yaitu kongitif, 

afektif, dan psikomotor. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan tersebut dapat mengembangkan 

kreativitas mengajar dari guru (peneliti). 

 

Saran 

Saran, yaitu: Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, maka diperlukan kreatifitas dari 

seorang guru agar materi yang diajarkan dapat dimengerti dengan baik oleh peserta didik sehingga 

tujuan pembelajaran pun dapat tercapai dengan maksimal. Khusus untuk mata pelajaran matematika, 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) sangatlah cocok digunakan untuk dapat 

mengembangkan kreativitas mengajar dari seorang guru.  
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ABSTRACT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Key Word: Demonstration Method and Learning Achievement 

 

ABSTRAK 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

demonstrasi dapat meningkatkan aktivitas belajar IPA. Pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran 

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

signifikan.  

Kata Kunci: Metode Demonstrasi dan Prestasi Belajar 

 

Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan pelaksanaan pendidikan suatu Negara akan mempengaruhi tingkat kemajuannya baik 

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

pendidikan di setiap negara diupayakan semaksimal mungkin untuk mampu meningkatkan kualitas 

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

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

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

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

Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). 

 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dilaksanakan 

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

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

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

sesuai dengan kurikulum. 

 

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

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

oleh pengalaman (KBBI, 1996: 14). 

 

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

adalah proses pengelolaan lingkungan seseorang yang dengan sengaja dilakukan sehingga 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

disajikan oleh guru akan mudah dipahami oleh siswa. 

 

Penggunaan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar merupakan implikasi positif dalam 

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

guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran yang pada akhirnya mempengaruhi prestasi belajar 

siswa di sekolah. 

 

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

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

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

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

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

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

dan pengetahuan tentang alat-alat evaluasi. 

 

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

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

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

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

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

 

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

teknologi pembelajaran yang mengacu pada pembelajaran struktural dalam penyampaian materi dan 

mudah diserap peserta didik atau siswa berbeda. 

 

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

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

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

diakhiri dengan memberikan soal-soal kepada siswa.  

 

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

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

kelas VII SMP Katolik Don Bosco Bitung”  

 

Sekolah Menengah Pertama yang disingkat dengan SMP merupakan jenjangpendidikan dasar pada 

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

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

Pertama menjadi programWajar 9 Tahun (SD, SMP). 

 

Lulusan sekolah menengah pertama dapat melanjutkan pendidikan kesekolah menengah atas atau 

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

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

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

Sekolah menengah pertama diselenggarakan oleh pemerintah maupunswasta. Sejak diberlakukannya 

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

sebelumnya berada di bawahKementerian Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab 

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

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

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

 

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

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

Bosco Bitung? Bagaimana metode demonstrasi dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan 

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

belajar pada mata pelajaran IPA ? 

 

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

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

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

menyajikan program dan penilaiannya. Untuk mengungkapkan perbedaan peningkatan hasil belajar 

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

VII SMP Katolik Don Bosco Bitung.   

 

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

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

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

tingkatan-tingkatan sebelumnya dan sesudahnya bisa dihindari secepatrnya.  

 

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

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

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

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

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

tersebut akan memunculkan keterampilan tertentu yang berguna untuk kelangsungan belajar yang 

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

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

pengurangannya terhadap pengaruh yang negatif semaksimal mungkin dari lingkungan tersebut.  

 

Metode demonstrasi merupakan metode yang menyajikan bahan pelajaran dengan mempertunjukkan 

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

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

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

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

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

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

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

diharapkan dapat memberi pengaruh yang cukup besar dalam pembelajaran. 

 

Metode demonstrasi merupakan metode yang menyajikan bahan pelajaran dengan mempertunjukkan 

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

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

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

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

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

 

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

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

menggunakan penelitian tindakan kelas.  

 

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

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

penelitian tindakan kelas. Pemberian tindakan dengan penggunaan model demonstrasi dalam 

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

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

siklus I dan siklus II. 

 

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

dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model demonstrasi. Pada pertemuan 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

siswa pun turut meningkat dari siklus pertama ke siklus kedua. 

 

Berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan strategi pembelajaran demonstrasi 

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

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

Penggunaan metode demonstrasi dapat meningkatkan aktivitas belajar IPA Pembelajaran dengan 

menggunakan strategi pembelajaran Demonstrasi pada mata pelajaran IPA ternyata dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VII dengan signifikan.  

 

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

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

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

pelajaran yang lain sejenis. 
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ABSTRACT 

This research emphasizes on increasing the ability of teachers in the implementation of online learning based on Whatsapp 

Group by implementing IHT activities with the zoom meeting application. This research is School Action Research (PTS) 

with four main steps, namely: action planning, action implementation, observation and reflexes. The research subjects were 

9 teachers in 3 TK assisted by Tanjungkarang Pusat District. Data collection techniques using observation and 

documentation techniques. Data validation with triangulation technique. The data analysis method in this study used 

qualitative data analysis. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of IHT with the zoom 

meeting application is proven to be able to improve the ability of teachers in implementing online learning based on 

Whatsapp Group. This is evidenced by the increase in the results of the assessment of the ability of teachers in the fostered  

Kindergarten of Tanjungkarang Pusat Subdistrict in the implementation of online learning based on Whatsapp Group in the 

initial conditions there were no teachers who were declared complete, and in the first cycle it increased to 6 teachers or 

66.67%, and in the first cycle it increased to 6 teachers or 66.67%, and the second cycle increased to 100% or all teachers 

were declared complete or had been able to carry out online learning based on Whatsapp Group well in the learning 

process. 

Key Word: Performance, IHT Learning Implementation Plan 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini menekankan kepada peningkatan kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran daring 

berbasis Whatsapp Group dengan pelaksanaan kegiatan IHT dengan aplikasi zoom meeting. Penelitian ini 

adalah Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) dengan empat langkah pokok, yaitu : perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleks. Subjek penelitian adalah 9 guru di 3 TK binaan Kecamatan 

Tanjungkarang Pusat.   Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. 

Validasi data dengan teknik triangulasi. Metode analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis data 

kualitatif.  Berdasarkan hasil penelitian dapat kesimpulan bahwa pelaksanaan IHT dengan aplikasi zoom 

meeting terbukti mampu meningkatkan kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran daring berbasis 

Whatsapp Group.  Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan hasil penilaian kemampuan guru-guru di TK 

binaan Kecamatan Tanjungkarang Pusat dalam pelaksanaan pembelajaran daring berbasis Whatsapp Group 

pada kondisi awal belum ada guru yang dinyatakan tuntas, dan pada siklus pertama meningkat menjadi 6 guru 

atau 66,67%, dan pada siklus kedua meningkat menjadi 100% atau semua guru dinyatakan tuntas atau telah 

mampu melaksanakan pembelajaran daring berbasis Whatsapp Group  dengan baik pada proses pembelajaran.  

Kata Kunci : Kinerja, IHT Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
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Latar Belakang Masalah 

Tahun 2020 merupakan tahun yang paling berat untuk berbagai penjuru dunia, terutama indonesia. 

Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19) adalah sebuah nama atas virus baru yang diberikan oleh 

Wolrd Health Organization (WHO) yang dapat menular dengan cepat. Pada tanggal 30 Januari 2020 

WHO telah menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia akibat 

persebaran virus corona tersebut. Wabah virus corona telah memberikan dampak yang signifikan 

terhadap berbagai sektor, terutama pendidikan. 

 

Adanya pandemi Covid-19 terbitlah pengumuman Kejadian Luar Biasa (KLB) maka terjadi sebuah 

kekacauan khususnya dalam bidang pendidikan, sekolah-sekolah diliburkan, kegiatan belajar 

mengajar di sekolah menjadi terganggu, pembelajaran yang awalnya dilalukan secara tatap muka 

untuk sementara tidak bisa dilakukan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu adanya 

perubahan desain model pada kegiatan belajar mengajar untuk menghindari pembelajaran dengan 

tatap muka sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran wabah virus covid-19. Kemendikbud 

mengeluarkan surat edaran No 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa 

darurat penyebaran corona virus disease (Covid-19) yang salah satu isinya adalah belajar dari rumah 

dengan kegiatan pembelajaran secara daring atau jarak jauh. Selama pandemi berlangsung, kini 

pembelajaran daring telah dilakukan hampir di penjuru dunia (Goldschmidt, 2020:88). Maka selama 

pandemi Covid-19 berlangsung setiap sekolah melaksanakan kegiatan pendidikan dengan 

pembelajaran jarak jauh. 

 

Akibat dari pandemi Covid-19 membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan baru demi 

menghentikan pemencaran Covid-19 yaitu mengimplementasikan ajakan masyarakat untuk 

melaksanakan Physical Distancing atau memberi jarak dengan orang lain sejauh satu meter dan 

menghindari kerumunan dan berbagai acara pertemuan yang menimbulkan perkumpulan (Covid-19, 

2020). Selain itu pemerintah menerapkan kebijakan untuk Dirumah Saja seperti kerja dirumah atau 

Work From Home (WFH) dan kegiatan apapun yang berhubungan dengan perkumpulan atau 

pertemuan ditiadakan dan diganti dengan media online. (Kemendikbud, 2020) mengeluarkan Surat 

Edaran tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan 

Penyebaran Covid-19. Isi dari surat ini salah satunya adalah meliburkan kegiatan belajar mengajar 

dan mengganti dengan pembelajaran berbasis jaringan (Daring) via E-learning yang dapat digunakan 

berbagai instansi pendidikan. 

 

Pada kondisi seperti ini semua guru atau tenaga pendidik diharuskan untuk mengganti pembelajaran 

menggunakan E-learning atau melalui media online. Berbagai platform digunakan untuk melakukan 

pengajaran sehingga perlu didukung dengan fasilitas pembelajaran yang baik dan pemanfaatan 

teknologi informasi (Rusman, 2019). Seluruh siswa diwajibkan untuk menggunakan alat komunikasi 

seperti Handphone dengan bijak untuk mendukung proses pembelajaran. Pembelajaran daring dengan 

tatap muka melalui aplikasi menjadi hal yang paling menguntungkan guna memutus penyebaran 

Covid-19 serta menjaga kesehatan keselamatan jiwa guru dan siswa dari terpaparnya virus tersebut 

(Jamaluddin, Ratnasih, Gunawan, & Panjiah, 2020:5). 

 

Media sosial WhatsApp saat ini telah banyak digunakan oleh berbagai kalangan terutama pelajar. 

Anwar & Riadi (2017:3) mendefinisikan WhatsApp sebagai aplikasi chatting yang bisa mengirim 

pesan teks, gambar, suara, lokasi dan juga video ke orang lain dengan menggunakan smartphone jenis 

apapun. Aplikasi WhatsApp Messenger biasanya menggunakan koneksi 3G/4G atau WiFi untuk 

komunikasi data. Dengan menggunakan WhatsApp, seseorang dapat melakukan obrolan online, 

berbagi file, dan bertukar informasi (Suryadi, 2018:5). Jumiatmoko (2016:53) menyatakan bahwa 
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WhatsApp merupakan teknologi Instant Messaging seperti SMS dengan berbantuan data internet 

berfitur pendukung yang lebih menarik dan merupakan media sosial paling populer yang dapat 

digunakan sebagai media komunikasi. Aplikasi WhatsApp Messenger sangat potensial untuk 

dimanfaatkan sebagai alat pembelajaran. 

 

Media WhatsApp mempunyai beberapa kelebihan. Adapun beberapa kelebihan dari Media WhatsApp 

yakni penggunaan yang mudah, praktis, cepat hemat data internet, dan dapat diakses hanya dengan 

handphone, memiliki berbagai fitur yang dapat digunakan untuk berkomunikasi mendukung seperti 

adanya New Group, New Broadcast, WhatsApp Web, Starred Messages and 

Setting dengan bantuan layanan internet. Pilihan menu group yang dijadikan tempat berdiskusi guru 

dengan peserta didik maupun peserta didik dengan teman temannya dalam memecahkan masalah, 

contohnya guru mengirimkan beberapa soal yang harus dipecahkan sesuai materi yang telah 

diberikan, berdiskusi, penyampaian materi oleh guru, contohnya dalam pelaksanaan pembelajaran 

guru dapat menyampaikan materi dengan cara mengirimkan video pengajaran, dengan bentuk foto 

maupun rekamann suara. Penggunaan WhatsApp sangat membantu kegiatan berkomunikasi dalam 

pembelajaran jarak jauh di tengah kondisi saat ini. (Ricu Sidiq, 2019:146). 

 

Di tengah keadaan pandemi sekarang proses kegiatan belajar tetap harus terlaksana walaupun tidak 

secara langsung bertatap muka. Disinilah peran guru untuk dapat menggunakan media sosial terutama 

WhatsApp. Kegiatan ini mendukung penerapan pembelajaran di era 4.0 yang memanfaatkan 

teknologi, teknologi yang saat ini bisa diakses untuk mendapatkan informasi dengan sangat mudah 

dan bisa dilakukan kapan dan di mana saja dengan adanya jaringan internet, serta mencari solusi yang 

tepat untuk mengatasi permasalahan permasalahan yang terjadi ditengah pembelajaran masa pandemi 

Covid- 19 ini.  

 

Data awal yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa dari 9 guru di 3 TK binaan Kec. 

Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung  belum ada guru yang mendapat kriteria penilaian baik 

dalam pelaksanaan pembelajaran daring berbasis whatsapp group. Dari 9 guru hanya 4 guru atau 

44,44% yang mendapat kriteria penilaian cukup, dan 5 guru atau 55,56% mendapat penilaian kurang. 

Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang harus secepatnya mendapatkan penanganan serius.  

 

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka peneliti yang bertugas sebagai pengawas sekolah di 3 TK 

binaan Kec. Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung  berupaya untuk meningkatkan kesiapan 

guru-guru tersebut dalam pelaksanaan pembelajaran daring berbasis Whatsapp Group melalui 

Kegiatan iHT dengan Aplikasi Zoom Meeting.  Zoom Meeting adalah aplikasi buatan miliarder, Eric 

Yuan, yang dirilis pada Januari 2013. Selain aplikasi, Zoom Meeting juga dapat diakses melalui 

website, baik untuk OS Mac, Windows, Linux, iOS, dan Android. Zoom Meeting yang digunakan 

sebagai alternatif dari pertemuan atau rapat yang diganti dengan video conferencing yang dapat 

diakses untuk tetap menjaga kualitas sehingga proses pertemuan atau rapat tetap berjalan meskipun di 

tengah wabah Covid 19 seperti sekarang ini. Peneliti lebih tertarik dengan menggunakan Zoom 

Meeting karena lebih terjaga keamanannya dan efektif dalam melakukan diskusi atau pembahasan 

materi dengan komunikasi yang didukung dengan fitur-fitur yang terdapat di Zoom Meeting seperti 

pesan grup sehingga jika ada kendala secara audio dapat dibantu dengan fitur chat yang tersedia 

(Brahma, 2020:98). 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti perlu melakukan penelitian tindakandalam bentuk penelitian 

tindakan sekolah dengan judul “Peningkatan Kemampuan Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran 
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Daring Berbasis Whatsapp Group melalui Kegiatan iHT dengan Aplikasi Zoom Meeting di TK binaan 

Kec. Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung  Semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021”. 

 

Identifikasi Masalah 

Dari uraian sebagaimana dijelaskan pada latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan yang muncul terkait dengan dalam pelaksanaan pembelajaran daring berbasis Whatsapp 

Group oleh guru-guru di di 3 TK binaan Kec. Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung  

diantaranya: Pandemi Covid 19 yang tidak memungkinkan diadakannya proses pembelajaran tatap 

muka di dalam kelas sehingga diperlukan modifikasi terhadap proses pembelajaran yaitu dengan 

pelaksanaan pembelajaran daring berbasis Whatsapp Group. Perlunya inovasi-inovasi di dalam 

merancang metode dan media pembelajaran dalam menunjang proses pembelajaran di masa pandemi 

Covid 19 dengan memanfaatkan media sosial terutama Whatsapp Groupp. Peningkatan kemampuan 

guru-guru di 3 TK binaan Kec. Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung  dalam dalam dalam 

pelaksanaan pembelajaran daring berbasis Whatsapp Group di masa pandemi Covid 19 merupakan 

prioritas masalah yang sangat mendesak di masa pandemi Covid 19. 

 

Rumusan Masalah 

Dari uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah dari 

pelaksanaan kegiatan penelitian tindakan sekolah ini yaitu  Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan In 

House Training (iHT) dengan Aplikasi Zoom Meeting  sebagai upaya meningkatkan kemampuan guru  

3 TK binaan Kec. Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung  .dalam pelaksanaan pembelajaran 

daring berbasis Whatsapp Group pada Semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021? Bagaimana 

peningkatan kemampuan guru 3 TK binaan Kec. Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung dalam 

pelaksanaan pembelajaran daring berbasis Whatsapp Group  melalui kegiatan In House Training 

(iHT) dengan Aplikasi Zoom Meeting  pada Semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021?  

 

Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian tindakan sekolah ini 

adalah:  Mendeskripsikan proses pelaksanaan kegiatan In House Training (iHT) dengan Aplikasi 

Zoom Meeting   sebagai upaya meningkatkan kemampuan guru 3 TK binaan Kec. Tanjungkarang 

Pusat Kota Bandar Lampung  dalam pelaksanaan pembelajaran daring berbasis Whatsapp Group pada 

Semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021. Meningkatkan kemampuan guru 3 TK binaan Kec. 

Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung .dalam pelaksanaan pembelajaran daring berbasis 

Whatsapp Group  melalui kegiatan In House Training (iHT) dengan Aplikasi Zoom Meeting  di pada 

Semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021.  

 

Kajian Pustaka 

Mampu adalah cakap dalam menjalankan tugas, mampu dan cekatan. Kata kemampuan sama artinya 

dengan kecekatan. Mampu atau kecekatan adalah kepandaian melakukan sesuatu pekerjaan dengan 

cepat dan benar. Seseorang yang dapat melakukan dengan cepat tetapi salah tidak dapat dikatakan 

mampu. Spencer and Spencer dalam Hamzah Uno (2010: 62) mendefinisikan kemampuan sebagai 

“Karakteristik yang menonjol dari seseorang individu yang berhubungan dengan kinerja efektif 

dan/superior dalam suatu pekerjaan atau situasi”. Poerwadarminta (2007: 742) mempunyai pendapat 

lain tentang kemampuan yaitu mampu artinya kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu, sedangkan 

kemampuan artinya kesanggupan, kecakapan, kekuatan. Pendapat lain dikemukakan juga oleh 

Nurhasnah (2007: 552) bahwa mampu artinya (bisa, sanggup) melakukan sesuatu, sedangkan 

kemampuan artinya kesanggupan, kecakapan. Sehubungan dengan hal tersebut Tuminto (2007: 423) 

menyatakan bahwa kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan atau kekuatan.  
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Mampu adalah cakap dalam menjalankan tugas, mampu dan cekatan. Kata kemampuan sama artinya 

dengan kecekatan. Mampu atau kecekatan adalah kepandaian melakukan sesuatu pekerjaan dengan 

cepat dan benar. Demikian pula apabila seseorang dapat melakukan sesuatu dengan benar tetapi 

lambat, juga tidak dapat dikatakan mampu. Seseorang yang mampu dalam suatu bidang tidak ragu-

ragu melakukan pekerjaan tersebut, seakan-akan tidak pernah dipikirkan lagi bagaimana 

melaksanakannya, tidak ada lagi kesulitan kesulitan yang menghambat. Ruang lingkup kemampuan 

cukup luas, meliputi kegiatan berupa perbuatan, berfikir, berbicara, melihat, dan sebagainya. Akan 

tetapi, dalam pengertian sempit biasanya kemampuan lebih ditunjukkan kepada kegiatan yang berupa 

perbuatan. 

 

Menurut Suparlan (2008: 12), guru dapat diartikan sebagai orang yang tugasnya terkait dengan upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik spiritual dan emosional, intelektual, 

fisikal, maupun aspek lainnya. Namun, Suparlan (2008: 13) juga menambahkan bahwa secara legal 

formal, guru adalah seseorang yang memperoleh surat keputusan (SK), baik dari pemerintah maupun 

pihak swasta untuk mengajar.  

 

Selain pengertian guru menurut Suparlan, Imran juga menambahkan rincian pengertian guru dalam 

desertasinya. Menurut Imran (2010: 23), guru adalah jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian 

khusus dalam tugas utamanya seperti mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar, dan menengah. Pengertian-pengertian mengenai guru di atas sangat mungkin untuk dapat 

dirangkum. Jadi, guru adalah seseorang yang telah memperoleh surat keputusan (SK) baik dari pihak 

swasta atau pemerintah untuk menggeluti profesi yang memerlukan keahlian khusus dalam tugas 

utamanya untuk mengajar dan mendidik siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan menengah, yang tujuan utamanya untuk mencerdaskan bangsa dalam 

semua aspek. 

 

Daring adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan internet. 

Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online, menggunakan 

aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang 

dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk 

materi pelajaran didistribusikan secara online, komunikasi juga dilakukan secara online, dan tes juga 

dilaksanakan secara online. Sistem pembelajaran melalui daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi, 

seperti Google Classroom, Google Meet, Edmudo dan Zoom. 

 

Pembelajaran daring atau online pertama kali dikenal karena pengaruh dari perkembangan 

pembelajaran berbasis elektronik (e-learning) yang diperkenalkan oleh Universitas Illionis melalui 

sistem pembelajaran berbasis komputer. Online learning merupakan suatu sistem yang dapat 

memfasilitasi siswa belajar lebih luas, lebih banyak, dan bervariasi. Melalui fasilitas yang disediakan 

oleh sistem tersebut, siswa dapat belajar kapan dan dimana saja tanpa terbatas oleh jarak, ruang dan 

waktu. Materi pembelajaran yang dipelajari lebih bervariasi, tidak hanya dalam bentuk verbal, 

melainkan lebih bervariasi seperti visual, audio, dan gerak. (Cepi Riyana, 2018 15). 

 

Pembelajaran daring merupakan salah satu cara menanggulangi masalah pendidikan tentang 

penyelenggaraan pembelajaran. Definisi pembelajaran Daring adalah metode belajar yang 

menggunakan model interaktif berbasis Internet dan Learning Manajemen System (LMS). Seperti 

menggunakan Zoom, Geogle Meet, Geogle Drive, dan sebagainya. Kegiatan daring diantaranya 
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Webinar, iHT, Workshop, kelas online, seluruh kegiatan dilakukan menggunakan jaringan internet 

dan komputer (Hasibuan, Simarmata, dan Sudirman, 2019:82).  

 

Barhoumi (2015, hlm. 222-223) mengungkapkan Secara lengkap dan ringkas manfaat penggunaan 

Aplikasi WhatsappMessenger Group dalam pembelajaran yaitu 1) Whatsapp Messenger Group 

memberikan fasilitas pembelajaran secara kolaboratif dan kolaboratif secara online antara guru dan 

siswa ataupun sesama siswa baik di rumah maupun di sekolah. 2) Whatsapp Messenger Group 

merupakan aplikasi gratis yang mudah digunakan. 3) Whatsapp Messenger Group dapat digunakan 

untuk berbagi komentar, tulisan, gambar, video, suara, dan dokumen. 4) Whatsapp Messenger Group 

memberikan kemudahan untuk menyebarluasakan pengumuman maupun mempublikasikan karyanya 

dalam grup. 5) Informasi dan pengetahuan dapat dengan mudah dibuat dan disebarluaskan melalui 

berbagai fitur Whatsapp Messenger Group 

 

In House Training (iHT) terdiri dari dua kata in house dan training, dalam kamus bahasa Inggris in 

house artinya di dalam rumah sedangkan training artinya latihan. Adapun istilah training mempunyai 

banyak makna. dalam buku “ Human Resource Management” , (Noe, 2018: 267)  training secara 

umum adalah refers to a planned effort by a company to facilitate employees’ learning of job related 

competencies. The job competencies include knowledge, skill or behaviors that are critical for 

successful job performance” (pelatihan mengacu pada upaya yang direncanakan o leh perusahan 

untuk mengfasilitasi pembelajaran pada karyawan tentang kemampuan kerja terkait, kemampuan 

kerja meliputi keterampilan pengetahuan atau perilaku yang penting untuk kinerja yang sukses) 

 

Aplikasi Zoom Meeting merupakan aplikasi meeting online dengan konsep screen sharing. Aplikasi 

ini memungkinkan penggunanya bertatap muka dengan lebih dari 100 orang partisipan dan terhubung 

dengan peserta langsung ke dalam ruangan yang sama dan melakukan proses pembelajaran. Aplikasi 

Zoom sebagai salah satu aplikasi yang dapat digunakan dengan cara melakukan pembelajaran secara 

virtual. Aplikasi zoom daapat mempertemukan peserta didik dengan pendidik dengan menggunakan 

video sehingga proses pembelajaran dapat tersampaikan secara baik (Meda Yuliani, dkk. 2020:18).  

 

Aplikasi Zoom dapat memberikan kontrol penuh bagi pengguna dengan memberikan akses menelpon 

berbagi kontrol dengan mengadakan rapat dengan peserta lain dan juga dapat melakukan rapat dalam 

form video. Layanan konferensi rapat pada aplikasi Zoom juga memiliki beberapa fitur dan beberapa 

opsi yang tersembunyi bagi pengguna yang menggunakan menggunakan layanan tingkat premium. 

Aplikasi Zoom ini memberikan kemudahan kepada setiap pengguna untuk tetap bertemu tatap muka, 

berbagi informasi, dan tetap terhubung satu sama lain meskipun dilakukan dengan jarak jauh (Ahmadi 

& Aulia, 2020: 108). 

 

Covid-19 berdampak kepada seluruh sektor kehidupan, salah satunya dalam bidang pendidikan. 

Pemerintah melakukan inovasi-inovasi untuk menghadapi pandemi ini. Sektor pendidikan berupaya 

mencari suatu inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 yang menganjurkan seluruh 

kegiatan di institusi pendidikan harus dilakukan dengan menjaga jarak pada seluruh penyampaian 

materi atau kegiatan belajar-mengajar. Dalam hal ini dilaksanakan secara daring atau online. Guru 

sebagai bagian dari intitusi pendidikan sekaligus pelaksana pendidikan dituntut untuk memberikan 

inovasi terbaru untuk membentuk proses pembelajaran yang sangat efektif. Meski dalam 

kenyataannya, masih banyak guru yang belum paham mengenai inovasi terbaru yang harus dipakai 

untuk melakukan pembelajaran selama pandemi. 
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Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di 3 TK binaan yakni TK Kartini 1, TK Kartini 2 dan TK Star Kids Kec. 

Tanjungarang Pusat Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Penelitian ini dilaksanakan pada 

semester 1 tahun pelajaran 2020/2021  selama kurang lebih 2 (dua) bulan dari bulan  September 2020 

sampai dengan bulan Oktober 2020.  

 

Subjek penelitian adalah guru di 3 TK binaan Kec. Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung 

sebanyak 9 guru  TK terdiri dari 6 guru kelompok A dan 3 guru kelompok B sedangkan yang menjadi 

objek penelitian adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan pembelajaran daring berbasis Whatsapp 

Group melalui kegiatan kegiatan In House Training (iHT) dengan Aplikasi Zoom Meeting. 

 

Teknik  pengumpulan  data dalam penelitian ini  adalah wawancara, dan observasi. Observasi 

dipergunakan untuk mengumpulkan data dan mengetahui peningkatan kemampuan pelaksanaan 

pembelajaran daring berbasis Whatsapp Group dengan lengkap dan benar sesuai dengan petunjuk.  

Dokumentasi, dipergunakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang berhubungan dengan dokumen pendukung 

kelengkapan pelaksanaan pembelajaran daring berbasis Whatsapp Group.  

 

Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data dalam PTS ini menggunakan lembar observasi peningkatan kemampuan guru 

dalam pelaksanaan pembelajaran daring berbasis Whatsapp Group yang terdiri dari 20 indikator. 

 

Validasi Data 

Menurut Arikunto (2010:211), validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan kevalidan 

atau kesahihan sebuah instrumen. Suatu instrumen dinyatakan valid apabila mampu mengukur apa 

yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Menurut 

Sugiyono (2013:63), validitas merupakan derajad ketepatan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Suatu data dikatakan valid apabila tidak 

ada perbedaan antar data yang dilaporkan peneliti dengan data yang sesungguhnya. 

 

Ada dua macam validitas penelitian, yaitu validitas internal dan eksternal. Validitas internal 

berkenaan dengan derajad akurasi desain penelitian dengan derajad akurasi desain penelitian dengan 

hasil yang dicapai, sedangkan validitas eksternal berkenaan dengan derajad akurasi apakah hasil 

penelitian dapat digeneralisikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil. Uji 

keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas interbal), transferbility 

(validitas eksternal), dependability (reabilitas), dan confirmability (obyektivitas). Dalam penelitian 

ini, peneliti ini menggunakan uji kredibilitas triangulasi. 

 

Menurut Sugiyono (2013:64), triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu. Secara keseluruhan terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Dari ketiga bentuk triangulasi tersebut,  dalam penelitian 

ini, peneliti menerapkan bentuk triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi teknik pengumpulan 

data ini untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda, yaitu melalui observasi dan dokumentasi. Apabila dengan dua teknik tersebut 

menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber 

data bersangkutan guna memastikan kebenarannya atau mungkin semua dianggap benar karena sudut 

pandangnya berbeda-beda. 
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Analisis Data 

Analisis data dapat dilakukan melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, mendeskripsikan data dan 

membuat kesimpulan. Mereduksi data merupakan kegiatan menyeleksi data sesuai dengan fokus 

permasalahan. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan semua instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data untuk dikelompokkan sesuai masalah. Hal ini juga memungkinkan peneliti untuk 

membuang data yang tidak diperlukan. Mendeskripsikan data dilakukan agar data yang telah 

diorganisir menjadi bermakna. Bentuk deskripsi tersebut dapat berupa naratif, grafik atau dalam 

bentuk tabel. Tahap terakhir adalah membuat kesimpulan dari data yang telah dideskripsikan. Tahap 

menganalisis dan menginterpretasikan data merupakan tahap yang paling penting karena hal ini untuk 

memberikan makna dari data yang telah dikumpulkan. Hasil analisis dan interpretasi data merupakan 

jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif serta kuantitatif.  

 

Suharsimi Arikunto (2010: 269) menjelaskan analisis data deskriptif kualitatif yaitu sebagai berikut : 

Analisis data yang menggunakan teknik deskriptif kualitatif memanfaatkan persentase merupakan 

langkah awal saja dari keseluruhan proses analisis. Persentase yang dinyatakan dalam bilangan sudah 

jelas merupakan ukuran yang bersifat kuantitatif, bukan kualitatif. Jadi pernyataan persentase bukan 

hasil analisis kualitatif. Analisis kualitatif tentu harus dinyatakan dalam sebuah predikat yang 

menunjuk pada pernyataan keadaan, ukuran kualitas.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pembahasan mengenai analisis proses pelaksanaan kegiatan In House Training (iHT) dengan Aplikasi 

Zoom Meeting di 3 TK binaan Kec. Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung .pada semester 1 

Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagai upaya meningkatkan kemampuan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran daring berbasis Whatsapp Group  mengacu pada data utama, teori pada bab II dan hasil 

penelitian sebagaimana diuraikan di bawah ini. 

 

Kondisi Awal 

Situasi pandemi Covid-19 seperti ini, pembelajaran daring diatur melalui Surat Edaran Kemdikbud 

mengenai Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Covid-19 terdapat kebijakan yaitu 

pembelajaran daring guna memberikan sebuah pengalaman belajar yang sangat bermakna, tidak 

menjadi beban dalam menyelesaikan semua kurikulum untuk kelulusan, pembelajaran dititikberatkan 

pada pengembangan kecakapan hidup yaitu tentang pandemi Covid-19 dan pembelajaran tugas dapat 

divariasi antar siswa, mengikuti bakat dan minat serta keadaan masing-masing termasuk meninjau 

kembali kesenjangan fasilitas belajar yang dimiliki dirumah. 

 

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka peneliti yang bertugas sebagai pengawas sekolah di TK 

binaan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung berupaya untuk meningkatkan kesiapan guru-

guru tersebut dalam pelaksanaan pembelajaran daring berbasis Whatsapp Group. Namun kenyataan di 

lapangan menunjukkan bahwa kemampuan guru  dalam pelaksanaan pembelajaran daring berbasis 

Whatsapp Group di Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung.masih rendah. Beberapa indikator 

dijelaskan untuk melengkapi penilaian tersebut. Pertama Pandemi Covid 19 yang tidak 

memungkinkan diadakannya proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Kedua, adalah perlunya 

inovasi-inovasi baru yang menunjang proses pembelajaran di masa pandemi Covid 19 dengan 

memanfaatkan teknologi khususnya internet dan  ketiga adalah kekurangmampuan guru-guru di 

Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung.dalam pelaksanaan pembelajaran daring berbasis 

Whatsapp Group yang kebutuhannya sangat mendesak di masa pandemi Covid 19. 
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Pembahasan 

Pandemi Covid-19 yang masih terus mewabah hingga saat ini, menuntut semua pihak, salah satunya 

bidang pendidikan melakukan strategi cerdas dan inovatif agar berbagai aktifitas pembelajaran dapat 

dilaksanakan dengan baik. Konsep belajar tiada henti dalam segala situasi, harus menjadikan 

semangat para guru agar kreatif dalam rangka turut mencerdaskan peserta didik sebagai generasi emas 

bangsa di masa mendatang. 

 

Perkembangan tehnologi informasi dewasa ini sangat pesat sehingga mempengaruhi seluruh aspek 

kehidupan tidak terkecuali pada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, seorang guru harus 

menguasai tehnologi. Tehnologi dapat dimanfaatkan dalam pembuatan media dalam pembelajaran. 

Dua unsur yang sangat penting pada proses belajar mengajar, adalah metode mengajar dan media 

pengajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan 

mempengaruhi jenis media pengajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek lain yang 

harus diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan pengajaran, jenis tugas dan respon yang 

diharapkan siswa kuasai setelah pengajaran berlangsung, dan konteks pembelajaran termasuk 

karakteristik siswa. 

 

Akar dari permasalahannya adalah tidak banyak guru yang mampu melakukan kegiatan 

pengembangan profesionalisme. Rendahnya motivasi dan kemampuan guru dalam mengembangkan 

perangkat pembelajaran daring berbasis Whatsapp Group  dapat berakibat rendahnya motivasi belajar 

peserta didik. Hal ini sesuai dengan Purwono et al (2014:81) yang menyatakan bahwa perangkat 

pembelajaran juga dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan khususnya di masa 

pandemi Covid 19. 

 

Untuk mengatasi permasalahan di atas diperlukan suatu upaya yang tepat dan cepat, salah satunya 

adalah pelaksanaan iHT dengan aplikasi Zoom Meeting bagi para guru 3 TK Binaan Kec. 

Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung di dalam membantu para guru penyusunan perangkat 

pelaksanaan pembelajaran daring berbasis Whatsapp Group. iHT merupakan program pelatihan yang 

diselenggarakan di tempat sendiri, sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi guru, dalam 

menjalankan pekerjaannya dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada. Kegiatan iHT dapat 

dilaksanakan di sekolah dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut dapat digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan dan kompetensi bersama guru lain yang memiliki kompetensi sesuai 

dengan tugasnya sebagai guru. Dengan strategi ini diharapkan dapat lebih menghemat waktu, biaya, 

dan dapat mendayagunakan potensi yang ada di sekolah.  iHT dengan aplikasi Zoom Meeting 

merupakan program pelatihan yang diselenggarakan di tempat sendiri, sebagai upaya untuk 

meningkatkan kompetensi guru, dalam menjalankan pekerjaannya dengan mengoptimalkan potensi-

potensi yang ada (Sujoko, 2012:15). iHT aplikasi Zoom Meeting  merupakan pelatihan yang 

dilaksanakan secara internal oleh kelompok kerja guru, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan 

sebagai penyelenggaraan pelatihan yang dilakukan berdasar pada pemikiran bahwa sebagian 

kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karier guru tidak harus dilakukan secara eksternal, 

namun dapat dilakukan secara internal oleh guru sebagai trainer yang memiliki kompetensi yang 

belum dimiliki oleh guru lain. Sedangkan ketentuan peserta dalam iHT minimal 4 orang dan 

maksimal 15 orang (Danim, 2012:78) 

 

Pada kondisi pandemi, diperlukan adaptasi untuk memenuhi tuntutan pembelajaran jarak jauh di dunia 

pendidikan, salah satu hal yang penting untuk dipersiapkan adalah perangkat pelaksanaan 

pembelajaran daring berbasis Whatsapp Group yang sudah dimodifikasi sesuai dengan kondisi 

pandemi Covid 19. Hal ini penting untuk dipersiapkan setiap guru, agar siswa mendapatkan materi 
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yang menarik untuk dipelajari. Berdasarkan hasil pengamatan, didapatkan masalah yang muncul 

berikut: 1) Kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran daring berbasis Whatsapp Group 

sangat rendah. 2) Kesadaran guru masih rendah pada literasi digital. 3) Kurangnya motivasi guru 

untuk mengupgrade diri menjadi lebih canggih dan profesional. Sehingga timbul permasalahan salah 

satunya yaitu guru masih menjalankan pembelajaran secara konvensional yang mengakibatkan 

motivasi belajar siswa generasi juga menurun. Maka diperlukan sebuah pelatihan di tingkat sekolah 

untuk meningkatkan kemampuan guru dalam penyusunan perangkat pelaksanaan pembelajaran daring 

berbasis Whatsapp Group melalui iHT dengan aplikasi Zoom Meeting 

 

Dari paparan di atas, menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran daring berbasis Whatsapp Group melalui kegiatan iHT aplikasi Zoom Meeting yang 

lebih menekankan pada metode kolaboratif konsultatif akan memberikan kesempatan sharing antara 

satu kepala sekolah dengan guru serta guru dengan guru yang lain. Dengan demikian, pemahaman dan 

kemampuan serta kemampuan guru  dalam pelaksanaan pembelajaran daring berbasis Whatsapp 

Group dapat ditingkatkan baik dalam teoritisnya maupun dalam implementasinya. 

 

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan  bahwa melalui pelaksanaan kegiatan in House 

Training aplikasi Zoom Meeting di 3 TK Binaan Kec. Tanjungkarang Pusat Kota Bandar 

Lampung.terbukti dapat meningkatkan kemampuan guru  dalam pelaksanaan pembelajaran daring 

berbasis Whatsapp Group. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan sebagai berikut 

: Pelaksanaan kegiatan in House Training  aplikasi Zoom Meeting terbukti mampu meningkatkan 

kemampuan guru dalam penyusunan perangkat pelaksanaan pembelajaran daring berbasis Whatsapp 

Group di 3 TK  binaan Kec. Tanjungkarang Pusat pada masa pandemi Covid 19.  Peningkatan 

kemampuan guru dalam penyusunan perangkat pelaksanaan pembelajaran daring berbasis Whatsapp 

Group di 3 TK  binaan Kec. Tanjungkarang Pusat pada masa pandemi Covid 19..dibuktikan dengan 

peningkatan hasil penilaian  kemampuan guru-guru di 3 TK  binaan Kec. Tanjungkarang Pusat pada 

masa pandemi Covid 19.dalam penyusunan perangkat pelaksanaan pembelajaran daring berbasis 

Whatsapp Group  di mana pada kondisi awal belum ada guru yang dinyatakan tuntas, dan pada siklus 

pertama meningkat menjadi 6 guru atau 66,67%, dan pada siklus kedua meningkat menjadi 100% atau 

semua guru dinyatakan tuntas atau telah mampu melaksanakan pembelajaran daring berbasis 

Whatsapp Group  dengan baik pada proses pembelajaran. Dengan penjelasan nilai rata-rata hasil 

peniaian sebesar 47,64 pada kondisi awal, meningkat menjadi 70,69 pada siklus pertama dan 90,83 

pada siklus kedua. 

 

Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tindakan sekolah ini, peneliti menyarankan : 

Bagi Guru, kegiatan iHT dengan aplikasi Zoom Meeting di masa pandemi Covid 19 ini dapat 

dijadikan pengalaman berharga dan menambah wawasan terutama dalam pengusaaan dan kemampuan 

penyusunan perangkat pelaksanaan pembelajaran daring berbasis Whatsapp Group  di masa pandemi 

Covid 19. Bagi sekolah: Agar selanjutnya agar dapat melaksanakan iHT dengan aplikasi Zoom 

Meeting  dengan perangkat pembelajaran lainnya khususnya pada masa pandemi Covid 19 sehingga 

dapat memperlancar proses kegiatan belajar mengajar yang berujung pada peningkatan mutu sekolah 

dan output yang dihasilkan. Sekolah hendaknya senantiasa menyediakan berbagai macam bentuk 

pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja para guru di 3 TK  binaan Kec. Tanjungkarang 
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Pusat Kota Bandar Lampung .terutama di masa pandemi Covid 19. Bagi pengambil kebijakan di 

lingkungan Dinas Pendidikan  Disarankan untuk menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu 

alternatif dalam meningkatkan kemampuan penyusunan perangkat pelaksanaan pembelajaran daring 

berbasis Whatsapp Group  di masa pandemi Covid 19   yang berdampak terhadap peningkatan mutu 

pendidikan khususnya pada masa pandemi Covid 19. 
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IMPROVING ENGLISH LEARNING ACTIVITIES THROUGH THE 
DISCOVERY LEARNING MODEL IN CLASS VII.2 SMP NEGERI 1 

PUNGGUR IN 2019 
 

MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR BAHASA INGGRIS 
MELALUI  MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING PADA 

SISWA KELAS VII.2  SMP NEGERI 1 PUNGGUR TAHUN 2019 
 

*Siti Asiyah 

 

 

ABSTRACT 

The aims of this study were (1) to increase the learning activities of class VII.2 students of SMP Negeri 1 

Punggur Kab. Central Lampung. 2019 Academic Year”(2) To improve student learning outcomes for class 

VII.2 SMP Negeri 1 Punggur Kab. Central Lampung. 2019 Academic Year.” The method used is Classroom 

Action Research. Activities carried out include planning, implementation, observation, and reflection. The 

activity data was collected through observations at the end of each cycle. Data analysis used qualitative and 

quantitative. The results of Classroom Action research are from the learning outcomes in the first cycle of 

students who complete learning from meetings 1, 2 and 3 the average is 66.7% in the second cycle increasing to 

87.1%, an increase of 20.4% Incomplete learning students due to their lack of concrete abilities, therefore they 

need guidance and attention from the teacher, from these results indicate that the learning outcome indicators 

75% of students who get a score of 63 have been achieved in cycle 2. So it can be concluded that "Improving 

Activities and Learning Outcomes English Through the Discovery Learning Model for Class VII.2 students of 

SMP Negeri 1 Punggur Kab. Central Lampung. 2019 Academic Year” 

Key Word: Learning Activities, Discovery Learning 

 

ABSTRAK  

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk  meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas VII.2 SMP Negeri 1 Punggur 

Kab. Lampung Tengah. Tahun Pelajaran 2019”(2) Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII.2 SMP 

Negeri 1 Punggur Kab. Lampung Tengah. Tahun Pelajaran 2019” Metode yang digunakan yaitu dengan 

Penelitian Tindakan Kelas. Kegiatan yang dilakukan meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

Data kegiatan tersebut dikumpulkan melalui hasil pengamatan pada setiap akhir siklus. Analisis data 

menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Adapun hasil penelitian Tindakan Kelas yaitu Dari hasil belajar pada 

siklus I siswa yang tuntas belajar dari pertemuan 1, 2 dan 3 rata-rata adalah 66,7% pada siklus ke 2 meningkat 

menjadi 87,1% naik sebesar 20,4% Ketidak tuntasan belajar siswa disebabkan kemampuan  kongkrit mereka 

yang kurang, oleh karena itu perlu bimbingan dan perhatian dari guru, dari hasil tersebut menunjukkan bahwa 

indikator hasil belajar 75 % siswa yang memperoleh nilai 63  sudah tercapai pada siklus 2. Maka dapat 

disimpulkan bahwa “Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Bahasa Inggris  Melalui  Model Pembelajaran 

Discovery Learning siswa Kelas VII.2 SMP Negeri 1 Punggur Kab. Lampung Tengah. Tahun Pelajaran 2019” 

Kata Kunci: Aktivitas Belajar, Discovery Learning 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Peningkatan kualitas peserta didik salah satunya dilakukan oleh guru yang berfokus pada peningkatan 

kualitas pembelajaran di kelas dengan berorientasi pada peningkatan kemampuan siswa. Desain 

peningkatan kualitas pembelajaran ini merupakan upaya peningkatan kulaitas peserta didik yang 

tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas 

lulusan peserta didik. 
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Permendikbud No. 22 Tahun 2016 menyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi pesertadidik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk 

itu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran 

serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian 

kompetensi lulusan.  

 

Guru merupakan salah satu profesi yang sangat penting di dunia pendidikan. Keberhasilan dari suatu 

hasil pembelajaran, salah satunya ditentukan oleh guru. Guru harus dapat menggunakan model 

pembelajaran yang tepat pada kondisi siswa yang tertentu dan materi yang tertentu. Guru perlu 

merefleksi dirinya apa bila terjadi kegagalan di dalam proses pembelajaran. Lemahnya tingkat berfikir 

siswa menjadi sebuah tantangan besar bagi para pendidik. Oleh karena itu guru dituntut harus mampu 

merancang dan melaksanakan program pengalaman belajar dengan tepat agar siswa memperoleh 

pengetahuan secara utuh (holistik) sehingga pelajaran menjadi bermakna bagi siswa. 

 

Sebagai seorang guru bahasa inggris yang mengajar kelas VII.2 SMP Negeri 1 Punggur  Kabupaten 

Lampung Tengah, peneliti merasa bertanggung jawab terhadap kegagalan dalam pembelajaran. Pada 

kelas VII.2 tempat peneliti mengajar, terdapat masalah yang perlu diselesaikan, diantaranya yaitu 

aktivitas dan hasil belajar siswa di dalam pembelajaran bahasa Inggris sangat rendah, anakpasif dan 

tidak mau bertanya apa bila menemui kesulitan belajar bahasa Inggris.  

 

Berdasarkan hasil ulangan dapat dilihat bahwa nilai bahasa Inggris siswa yang mencapai KKM ≥ 70  

sebesar 43,8%. Hasil belajar siswa ini masih tergolong rendah. Penyebab rendahnya hasil belajar 

siswa tersebut diduga disebabkan karena aktivitas siswa yang kurang dalam kegiatan pembelajaran, 

atau metode pembelajaran yang digunakan guru masih berpusat pada guru dengan tidak melibatkan 

siswa.  Proses pembelajaran yang sering terjadi di SMP Negeri 1 Punggur masih menggunakan 

metode pembelajaran konvensional, metode pembelajaran ini membuat siswa tidak antusias atau tidak 

semangat dalam belajar. Karena proses pembelajaran hanya berpusat pada guru (guru yang aktif) 

siswa tidak ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran. 

 

Salah satu upaya untuk meningkatkan hasil belajar bahasa inggris penulis mencoba menggunakan 

salah satu model pembelajaran Discovery Learning yang diharapkan dapat meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa kelas VII.2 SMP Negeri 1 Punggur Kabupaten Lampung Tengah adalah model 

pembelajaran Discovery Learning.  

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu di identivikasi permasalahan yang ada sebagai 

berikut: Apakah melalui model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa kelas VII.2 SMP Negeri 1 Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2019? 

Apakah melalui model  pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas VII.2 SMP Negeri 1 Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2019? Apakah 

melalui model  pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 

VII.2 SMP Negeri 1 Punggur  Kabupaten Lampung TengahTahun Pelajaran 2019? 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dihadapi peneliti 

adalah sebagai berikut “Apakah dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dapat 
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meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa VII.2 SMP Negeri 1 Punggur Kabupaten Lampung 

Tengah Tahun Pelajaran 2019? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan arah dari suatu kegiatan agar tercapai hasil seperti yang diharapkan. Maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas 

VII.2 SMP Negeri 1 Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2019. Untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII.2 SMP Negeri 1 Punggur Kabupaten Lampung Tengah 

Tahun Pelajaran 2019. 

 

Kajian Pustaka 

Aktivitas merupakan asas atau prinsip yang penting dalam belajar karena pada hakekatnya belajar 

adalah berbuat. Dalam proses pembelajaran bukanhanya menghafal atau mendapatkan informasi 

tetapi siswa juga harus berbuat untuk mendapatkan pengalaman dengan tujuan belajar yang 

diharapkan. Oleh sebabitu proses pembelajaran harus mendorong aktivitas siswa. Hal ini senada 

dengan pendapat Oemar Hamalik (2018: 171) yang menyatakan bahwa “Pengajaran yang efektif 

adalah pengajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri”. 

Aktivitas yang dimaksud adalah kegiatan dari proses belajar mengajar yang melibatkan seluruh aspek.  

 

Hal ini diperkuat oleh Raka Joni (dalamWina Sanjaya 2009 : 136) yang mengemukakan “Belajar 

bukan hanya sekedar menghafal sejumlah fakta atau informasi, akan tetapi peristiwa mental dan 

proses pengalaman. Oleh karena itu, setiap peristiwa pembelajran menuntut keterlibatan intelektual-

emosional siswa melalui asimilasi dan akomodasi kognitif untuk mengembangkan pengetahuan, 

tindakan serta pengalaman langsung dalam dalam rangka membentuk keterampilan (motorik, kognitif 

dan social), penghayatan serta internalisasi nilai – nilai dalam pembentukan sikap”.  

 

Hasil belajar adalah  berakhirnya suatu proses belajar, maka siswa memperoleh hasil belajar. Hasil 

belajar siswa berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menyerap atau memahami suatu bahan yang 

telah diajarkan. Hasil belajar merupakan hasil yang telah diperoleh siswa setelah menerima 

pengetahuan sehingga terjadi perubahan tingkah laku dan diwujudkan dalam bentuk–bentuk nilai 

setelah mengikuti tes. Menurut Dimyati (2005:3) menyatakan bahwa “Hasil belajar merupakan hasil 

dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri 

dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa hasil belajar merupakan berakhirnya penggal atau 

puncak proses belajar”. Pernyataan senada diungkapkan oleh Hamalik (2003:154) menyatakan bahwa 

“hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang dapat diamati 

dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan sikap dan keterampilan”. Selanjutnya hasil belajar 

Bahasa inggris adalah hasil yang dicapai siswa setelah belajar Bahasa Inggris yaitu berupa 

pengetahuan atau nilai yang diperoleh setelah mengikuti tes. Sebagai hasil belajar adalah perubahan 

yang berupa peningkatan prestasi atau kemampuan yang lebih baik dari sebelum belajar. Menurut 

Hamalik (2003:83) mengemukakan pendapatnya “ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar yaitu faktor yang bersumber dalam diri siswa, faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah, 

faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga.” 

 

Model pembelajaran penyingkapan adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses 

intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat 

terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. 

Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan dan inferensi.  

 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 3 │ Maret 2022 │    ISSN : 2620-9748              84 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Punggur Kabupaten Lampung Tengah Waktu penelitian di 

laksanakan pada semester ganjil Tahun Pelajaran 2019.Waktu penelitian dilaksanakan dari tanggal 12 

Juli sampai dengan 16 Agustus 2019. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus penelitian masing 

masing siklus dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan.  

 

Subjek dalam penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran Discovery Learning untuk 

meningkatkan prestasi belajar pelajaran Bahasa Inggris siswa Kelas VII.2 di SMP Negeri 1 Punggur 

Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2019 dengan jumlah 33 siswa, yaitu laki-laki 14 anak 

dan perempuan 19 anak. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan siklus pertama dilaksanakan pada 

minggu ketiga dan keempat bulan Agustus 2019, sedangkan siklus kedua dilaksanakan akhir Minggu 

pertama dan kedua bulan Agustus 2019.  

 

Untuk mengumpulkan data, diperlukan suatu alat penelitian yang akurat, karena hasilnya sangat 

menentukan  mutu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneltitan ini adalah 

teknik tes dan non tes. Teknik tes digunakan untuk mengetahui data hasil belajar siswa, sedangkan 

teknik non tes dalam penelitian ini menggunakan lembar observasi yang digunakan untuk mengetahui 

aktifitas siswa dan diskusi kelompok dan kinerja guru. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Aktivitas Belajar Siswa 

 

 Tabel Rekapitulasi Data Aktivitas Siswa 

No Aktivitas Siswa Siklus 1 Siklus 2 

Pert 1 Pert 2 Pert 3 Pert 1 Pert 2 Pert 3 

1 Prosentase siswa 

yang aktif 

52,8% 66,7% 72,2% 77,8% 86,1% 88,9% 

2 Rata-rata  63,9% 84,3% 

 

Data hasil pengamatan selama siklus 1 sampai dengan siklus 2  dapat diperoleh rata-rata siswa yang 

aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar.  Pada siklus 1 siswa yang aktif mengikuti kegiatan belajar 

mengajar sebesar 63,9%, sedangkan pada siklus 2 meningkat menjadi 84,3 %, terjadi peningkatan 

sebesar 20,4%. Peningkatan aktivitas akan membawa dampak pada perubahan hasil belajar siswa. 

 

Hasil Belajar Kelompok Siswa 

Tabel Rekapitulasi Data Hasil Belajar Kelompok Siswa 

No Aktivitas Siswa 

dalam diskusi 

kelompok katagori 

baik 

 

Siklus 1 

 

Siklus 2 

Pert 1 Pert 2 Pert 3 Pert 1 Pert 2 Pert 3 

1 Aktif bertanya 

dalam diskusi 27,8% 36,1% 44,4% 50,0% 58,3% 66,7% 

2 Aktif 

Mengemukakan 

pendapat dalam 

diskusi 33,3% 41,7% 50,0% 55,6% 61,1% 69,4% 
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3 Menjawab 

pertanyaan 

kelompok lain. 38,9% 47,2% 52,8% 61,1% 66,7% 72,2% 

4 Merangkum hasil 

diskusi 55,6% 61,1% 66,7% 72,2% 75,0% 77,8% 

 Rata-rata Aktivitas 

Siswa dalam 

diskusi kelompok 

katagori baik 

 

Siklus 1 

 

Siklus 2 

1 Aktif bertanya 

dalam diskusi 36.1% 58.3% 

2 Aktif 

Mengemukakan 

pendapat dalam 

diskusi 41.7% 62.0% 

3 Menjawab 

pertanyaan 

kelompok lain. 46.3% 66.7% 

4 Merangkum hasil 

diskusi 61.1% 75.0% 

  

Data hasil pengamatan selama siklus 1 diperoleh rata-rata siswa Aktif bertanya dalam diskusi katagori 

baik sebesar 36,1%, aktif mengemukakan pendapat dalam diskusi dalam katagori baik sebesar 41,7%, 

menjawab pertanyaan kelompok lain katagori baik sebesar  46,3%, merangkum hasil diskusi katagori 

baik sebesar 61,1%.  

 

Data hasil pengamatan selama siklus 2 diperoleh rata-rata siswa Aktif bertanya dalam diskusi katagori 

baik sebesar 58,3%, aktif mengemukakan pendapat dalam diskusi dalam katagori baik sebesar 62,0%, 

menjawab pertanyaan kelompok lain katagori baik sebesar 66,7%, merangkum hasil diskusi katagori 

baik sebesar 75,0%.  

 

Terjadi peningkatan yang cukup dari siklus 1 kesiklus 2  yaitu diperoleh rata-rata siswa Aktif bertanya 

dalam diskusikatagori baik meningkat sebesar 22,2%, aktif mengemukakan pendapat dalam diskusi 

dalam katagori baik meningkat sebesar 20,4%, menjawab pertanyaan kelompok lain katagori baik 

meningkat sebesar 20,4%, merangkum hasil diskusi katagori baik meningkat sebesar 13,9%.  

Terjadinya peningkatan dalam kerja kelompok akan mendorong peningkatan hasil belajar siswa. 

 

Hasil  Belajar Siswa 

Tabel Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa 

No Hasil Belajar 

siswa≥ 63 

Siklus 1 Siklus 2 

Pert 1 Pert 2 Pert 3 Pert 1 Pert 2 Pert 3 

1 Prosentase siswa 

yang tuntas belajar 

55,6% 66,7% 77,8% 83,3% 86,1% 91,7% 

2 Rata-rata  66,7% 87,1% 
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Dari hasil belajar pada siklus I siswa yang tuntas belajar dari pertemuan 1, 2 dan 3 rata-rata adalah 

66,7% pada sikluske 2 meningkat menjadi 87,1% naik sebesar 20,4%  Ketidak tuntasan belajar siswa 

disebabkan kemampuan kongkrit mereka yang kurang, oleh karena itu perlu bimbingan dan perhatian 

dari guru, dari hasil tersebut menunjukkan bahwa indicator hasil belajar 75 % siswa yang memperoleh 

nilai 63 sudah tercapai pada siklus 2. 

 

Penutup 

Kesimpulan 

Hasil perbaikan pembelajaran yang telah penulis lakukan dengan menggunakan model Discovery 

Learning maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Melalui   model Discovery Learning dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas VII.2 SMP Negeri 1 Punggur Kabupaten Lampung Tengah 

Tahun Pelajaran 2019. Hal ini dapat dilihat pada siklus 1 sampai dengan siklus 2  yaitu diperoleh rata-

rata siswa yang aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar,pada siklus 1 siswa yang aktif mengikuti 

kegiatan belajar mengajar sebesar 63,9%, sedangkan pada siklus 2 meningkat menjadi 84,3 %, terjadi 

peningkatan sebesar 20,4%. Peningkatan aktivitas akan membawa dampak pada perubahan hasil 

belajar siswa. Dengan model Discovery Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII.2 

SMP Negeri 1 Punggur  Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2019. Hal inidapatdilihat pada 

siklus 1 sampai dengan siklus2  yaitu dari hasil belajar pada siklus I siswa yang tuntas belajar dari 

pertemuan 1, 2 dan 3 rata-rata adalah 66,7% siklus ke 2 meningkat menjadi 87,1% naik sebesar 20,4%  

 

Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut: Agar pembelajaran 

lebih menarik dan mudah dipahami siswa, hendaknya menggunakan model Discovery Learning. Guru 

hendaknya menggunakan metode yang sesuai, sehingga meningkatkan aktifitas dan memotivasi siswa 

untuk belajar. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Herpratiwi. 2009. Teori Belajar dan Pembelajaran. Bandar Lampung : Universitas Lampung 

Jabrohim. 2003. Metodologi Penelitian Sastra. Yokyakarta:Hanindita Graha   Widya 

Made Wena.  Pembelajaran Kooperatif Learning .2011-10-14 Aan choto.com  /2014 /10 

Nasution,S.1995.Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Depdiknas 

Natawijaya, Rohman.2005. Aktivitas Belajar.Jakarta: Depdiknas 

Ratna,Khutha I Nyoman.2004. Teori  Metode dan Tehnik Penilaian. Yokyakarta:Pustaka Pelajar 

Roji,Imam.1997.Belajar Matematika. Bandung:Yayasan Nuansa Cendekia 

Sukmadinata.2006.Jenis-jenis Penelitian.Surabaya: PT.Bina Ilmu 

Winkel WS .1996. Bimbingan dan Penyuluhan. Jakarta : Gramedia 

 

 

 

*Siti Asiyah, S. Pd 

SMP Negeri 1 Punggur Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung 

 

 

********** 

 

 

 

 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 3 │ Maret 2022 │    ISSN : 2620-9748              87 

 

IMPROVING INDONESIAN LEARNING OUTCOMES USING THE 

EXERCISE METHOD (DRILL) WITH GROUPING IN CLASS IV 
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MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA 

MENGGUNAKAN METODE LATIHAN (DRILL) DENGAN 

PENGELOMPOKKAN PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 1 

SELOREJO SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

 

*Marcia Mariam 

 

ABSTRACT 

This study aims to improve Indonesian language learning outcomes in fourth grade students of SD Negeri 1 

Selorejo in the odd semester of the 2021/2022 academic year using the drill method by grouping. Then the 

action hypothesis in this study is that learning Indonesian using the drill method with grouping can improve 

Indonesian language learning outcomes in fourth grade students of SD Negeri 1 Selorejo in the odd semester of 

the 2021/2022 academic year. This type of research is Classroom Action Research. This research was carried 

out in two cycles, each cycle consisting of 3 meetings. The research subjects were fourth grade students of SD 

Negeri 1 Selorejo in the odd semester of the 2021/2022 academic year consisting of 20 students, on the subject 

of explanations about floor plans and instructions for using a tool. Based on the research data, it can be 

concluded that learning using the drill method with grouping can improve Indonesian language learning 

outcomes in fourth grade students of SD Negeri 1 Selorejo in the odd semester of the 2021/2022 school year. 

This can be seen from the increase in student learning outcomes from cycle I to cycle II, from 13 students to 16 

students or from 65% in cycle I to 80% in cycle II and an increase of 15%. 

Key Word: Indonesian Language Learning Outcomes, Practice Method (Drill) with Grouping. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia pada siswa kelas IV SD Negeri 1 

Selorejo semester ganjil tahun pelajaran 2021/2022 menggunakan metode latihan (drill) dengan 

pengelompokkan. Kemudian hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah pembelajaran Bahasa Indonesia 

menggunakan metode latihan (drill) dengan pengelompokkan dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa 

Indonesia pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Selorejo semester ganjil tahun pelajaran 2021/2022. Jenis penelitian 

ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini dilaksanakan dua siklus, tiap siklusnya terdiri dari 3 kali 

pertemuan. Subjek penelitian siswa kelas IV SD Negeri 1 Selorejo semester ganjil tahun pelajaran 2021/2022 

yang terdiri dari 20 siswa, pada pokok bahasan penjelasan tentang petunjuk denah dan petunjuk penggunaan 

suatu alat. Berdasarkan data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

metode latihan (drill) dengan pengelompokkan dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia pada siswa 

kelas IV SD Negeri 1 Selorejo semester ganjil tahun pelajaran 2021/2022. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan 

hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II, dari 13 siswa menjadi 16 siswa atau dari 65% pada siklus I menjadi 

80% pada siklus II dan peningkatannya sebesar 15%. 

Kata Kunci: Hasil Belajar Bahasa Indonesia, Metode Latihan (Drill) dengan Pengelompokkan. 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman sangat erat kaitannya dengan perkembangan pendidikan dan pembangunan 

nasional di Indonesia. Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah suatu upaya demi 
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mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam 

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berhasilnya 

suatu tujuan pendidikan tergantung pada bagaimana proses belajar mengajar yang dialami oleh siswa. 

Seorang guru dituntut untuk teliti dalam memilih dan menerapkan metode mengajar yang sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai. Menciptakan kegiatan belajar mengajar yang mampu menciptakan 

hasil belajar yang efektif merupakan tugas dan kewajiban guru (Slameto, 2003:187). Pendidikan akan 

berhasil dengan maksimal manakala setiap elemen dari pendidikan baik dari bawah sampai atas 

senantiasa berorientasi pada tujuan pendidikan nasional. Adapun tujuan pendidikan nasional menurut 

UU No.20 tahun 2003 pasal 3 disebutkan bahwa: Tujuan pendidikan nasional adalah untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada tuhan 

yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Berdasarkan tujuan pendidikan nasional menurut UU No.20 tahun 2003 maka dapat kemukakan 

bahwa tujuan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

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

untuk berkembangnya potensi siswa 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. 

 

Proses belajar mengajar atau pembelajaran merupakan suatu kegiatan melaksanakan kurikulum dalam 

lembaga pendidikan supaya siswa dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan 

pada dasarnya mengantarkan para siswa menuju perubahan tingkah laku baik intelektual, moral, 

maupun sosial budaya. Dengan pendidikan diharapkan supaya siswa dapat hidup mandiri sebagai 

individu maupun makhluk sosial. Proses pembelajaran itu sendiri menekankan pada terjadinya 

interaksi antara peserta didik, guru, metode, kurikulum, sarana, dan aspek lingkungan yang terkait 

untuk mencapai kompetensi pembelajaran. Kompetensi akan tercapai dengan maksimal ketika semua 

komponen terpenuhi sesuai dengan fungsinya masing-masing. 

 

Keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal dari dalam diri siswa, 

maupun faktor eksternal yang berasal dari luar siswa. Pada hakikatnya belajar merupakan proses 

perubahan tingkah laku yang relatif tetap. Dalam proses ini perubahan tidak terjadi sekaligus tetapi 

terjadi secara bertahap dan tergantung juga pada faktor-faktor pendukung belajar yang mempengaruhi 

siswa. Faktor-faktor ini umumnya dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal berhubungan dengan segala sesuatu yang ada pada diri siswa yang 

menunjang pembelajaran, seperti inteligensi, bakat, kemampuan motorik pancaindra, dan skema 

berpikir. Faktor eksternal merupakan segala sesuatu yang berasal dari luar diri siswa yang 

mengkondisikannya dalam pembelajaran, seperti pengalaman, lingkungan sosial, metode belajar-

mengajar, strategi belajar-mengajar, fasilitas belajar dan dedikasi guru. Keberhasilannya mencapai 

suatu tahap hasil belajar memungkinkannya untuk belajar lebih lancar dalam mencapai tahap 

selanjutnya. 

 

Sebagai salah satu faktor internal yang mempengaruhi belajar yakni minat, minat adalah 

kecenderungan seseorang terhadap objek atau suatu kegiatan yang digemari yang disertai dengan 

perasaan senang, adanya perhatian dan keaktifan berbuat. Minat besar pengaruhnya terhadap hasil 

belajar siswa, bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa tidak 

akan belajar dengan sebaik-baiknya karena tidak ada daya tarik baginya. Siswa yang tidak berminat 
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terhadap suatu pelajaran tidak mempunyai perhatian terhadap apa yang diajarkan guru, siswa menjadi 

acuh, tidak mendengarkan penjelasan guru, bahkan ribut sendiri. 

 

Selain faktor minat, motivasi juga berpengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa. Motivasi 

merupakan suatu perubahan yang terdapat dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu guna 

mencapai tujuan. Tujuan yang hendak dicapai siswa ini merupakan pendorong atau penyemangat bagi 

siswa untuk lebih giat belajar. Dengan motivasi ini, siswa menjadi tekun dalam proses belajar 

mengajar, dan dengan motivasi pula kualitas hasil belajar siswa dapat diwujudkan dengan baik. Siswa 

yang mempunyai motivasi kuat dan jelas akan tekun dalam proses belajar mengajar dan akan berhasil 

dalam belajarnya.  

 

Selanjutnya, salah satu faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar adalah 

terletak pada guru. Metode mengajar yang digunakan oleh guru mempengaruhi belajar siswa. Cara 

menyajikan bahan pelajaran yang menarik akan membuat siswa tertarik untuk belajar, sedangkan 

metode mengajar yang kurang baik akan mempengaruhi belajar siswa yang kurang baik pula. Untuk 

mencapai tujuan nasional di bidang pendidikan diperlukan peningkatan dan penyempurnaan 

penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu 

pengetahuan serta perkembangan masyarakat dalam arti membentuk manusia Indonesia seutuhnya 

dan membentuk manusia yang berkualitas. 

 

Sejalan dengan itu, Bahasa Indonesia sebagai salah satu ilmu dasar yang telah berkembang dengan 

pesat baik dalam materi maupun manfaatnya sehingga dapat menjadi salah satu tolak ukur 

keberhasilan dalam proses pembelajaran. Pelajaran Bahasa Indonesia diberikan untuk mempersiapkan 

agar siswa sanggup menghadapi perubahan dalam kehidupan yang akan datang yang selalu 

berkembang melalui latihan atas dasar pemikiran yang logis, rasional, kritis, cermat, efektif, dan 

efisien. Metode pembelajaran dalam Bahasa Indonesia merupakan bagian yang penting dalam proses 

pembelajaran untuk mencapai keberhasilan di sekolah. Tetapi dalam kenyataannya masih banyak guru 

dalam melaksanakan program pembelajaran Bahasa Indonesia kurang memperhatikan metode 

mengajarnya, sehingga hasil belajar Bahasa Indonesia belum dapat diwujudkan dan sesuai yang 

diharapkan oleh karena itu perlu adanya perhatian terhadap metode pembelajaran agar terjadi 

peningkatan hasil belajar. 

 

SD Negeri 1 Selorejo telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu 

dengan memilih guru yang sesuai dengan 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 kreativitas dan 

hasil belajar siswa.  

 

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan di kelas IV SD Negeri 1 Selorejo, diperoleh data nilai 

ulangan harian semester ganjil tahun pelajaran 2021/2022 sebagai berikut: 

Tabel. Data Hasil Pra Penelitian Nilai Belajar Bahasa Indonesia Kelas IV  

Nilai Kriteria Jumlah Siswa Persentase 

  70 Tuntas 11 55% 

<  70 Tidak Tuntas 9 45% 

Jumlah 20 100% 

Sumber Data:  Daftar Nilai Ulangan Harian Bahasa Indonesia Kelas IV Semester  

Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022.  
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Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pada pelajaran Bahasa Indonesia di SD Negeri 1 

Selorejo, diketahui bahwa hasil belajar siswa masih rendah, hal tersebut ditunjukkan oleh: Siswa 

menganggap pelajaran Bahasa Indonesia sebagai pelajaran yang sulit. Masih banyak siswa yang tidak 

memperhatikan guru ketika sedang menjelaskan materi pelajaran seperti bermain dan mengobrol.  

Sering kali ketika diberi kesempatan untuk bertanya siswa hanya berdiam, sementara siswa belum 

memahami materi yang disampaikan guru. Sebagian besar siswa yang tidak mengerjakan latihan yang 

diberikan guru secara mandiri, siswa lebih banyak menyalin jawaban yang telah dikerjakan oleh 

teman atau guru di depan kelas. Beberapa siswa sering tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR) 

sehingga kurang mengerti materi yang telah dijelaskan. 

 

Rendahnya hasil belajar ini merupakan dampak dari berbagai masalah yang muncul dalam 

pembelajaran sehingga diperlukan suatu solusi untuk mengatasinya. Berdasarkan hasil pra penilitian 

terhadap hasil ulangan harian pelajaran Bahasa Indonesia maka untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa perlu diterapkan metode latihan (drill). Metode latihan (drill) adalah suatu metode mengajar 

yang dimaksudkan untuk memperoleh ketangkasan dan keterampilan setelah apa yang telah dipelajari.  

 

Kelebihan metode latihan (drill) yaitu untuk memperoleh kecakapan motoris seperti menulis, 

melafalkan huruf, kata-kata atau kalimat, untuk memperoleh kecakapan mental, seperti dalam 

perkalian, menjumlahkan, pengurangan, pembagian, untuk memperoleh kecakapan dalam bentuk 

asosiasi yang dibuat, seperti hubungan huruf-huruf dalam ejaan, dan penggunaan symbol, 

pembentukan kebiasaan yang dilakukan dan menambah ketepatan serta kecepatan pelaksanaan. 

Sehingga guru mengangkat judul: “Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Menggunakan 

Metode Latihan (Drill) dengan Pengelompokkan pada Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Selorejo Semester 

Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022”. 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pembelajaran Bahasa Indonesia menggunakan 

metode latihan (drill) dengan pengelompokkan dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia 

pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Selorejo semester ganjil tahun pelajaran 2021/2022?  

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 

Bahasa Indonesia pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Selorejo semester ganjil tahun pelajaran 

2021/2022 menggunakan metode latihan (drill) dengan pengelompokkan. 

 

Kajian Pustaka 

Belajar merupakan kewajiban bagi setiap manusia dan dalam proses belajar akan meningkatkan serta 

membantu aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Definisi Belajar menurut Gagne (dalam 

Sagala, 2003:17) mengemukakan “belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia 

yang terjadi setelah belajar secara terus-menerus, bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan 

saja”. Menurut Croanbach (dalam Riyanto, 2002:5) belajar itu merupakan kecenderungan perubahan 

pada manusia yang dapat dipertahankan selama proses pertumbuhan. 

 

Sedangkan menurut Walker (dalam Riyanto, 2002:5) belajar adalah suatu perubahan dalam 

pelaksanaan tugas yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman dan tidak ada sangkut pautnya dengan 

kematangan rohaniah, kelelahan, motivasi, perubahan dalam situasi stimulus atau faktor-faktor  

samar-samar lainya yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan belajar.  
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Gagne (dalam Sagala, 2003:21-22) mengemukakan delapan tipe belajar salah satu diantaranya: 

Belajar aturan hukum-hukum (rule learning) tipe belajar ini terjadi dengan mengumpulkan sejumlah 

sifat kejadian yang kemudian tersusun dalam macam-macam aturan. Aturan-aturan ini jadinya 

tersusun dari kejadian-kejadian yang khusus dan dapat disebut sebagai hukum dari kaidah rumus dan 

sebagainya. 

 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah proses belajar berlangsung, 

yang dapat memberikan perubahan tingkah laku baik pengetahuan, pemahaman, sikap dan 

keterampilan siswa sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya.  

 

Metode latihan (drill) atau metode training merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk 

menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Juga sebagai sarana untuk memperoleh suatu 

ketangkasan, ketepatan, kesempatan dan keterampilan. Mengingat latihan ini kurang mengembangkan 

bakat dan inisiatif siswa untuk berpikir, maka hendaknya latihan disiapkan untuk mengembangkan 

kemampuan motorik yang sebelumnya dilakukan diagnosis agar kegiatan itu bermanfaat bagi 

pengembangan motorik siswa. 

  

Istilah kerja kelompok dipakai untuk merangkum tentang siswa dalam satu kelas dipandang sebagai 

satu kesatuan (kelompok) tersendiri atau dibagi atas kelompok-kelompok kecil untuk mencapai suatu 

tujuan pembelajaran yang ditentukan oleh guru dengan gotong royong. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Cilstarap (dalam Roestiyah, 2005:37) bahwa “kerja kelompok sebagai kegiatan sekelompok 

siswa yang biasanya berjumlah kecil, yang dioraganisir untuk kepentingan belajar. 

 

Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, guru menggunakan pendekatan deskriptif  kuantitatif, Sedangkan jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK), yaitu dengan berusaha mengkaji, 

merefleksi secara kritis dan kolaboratif suatu rencana pembelajaran terhadap kinerja guru serta 

interaksi antara siswa dengan siswa, dan siswa dengan guru. 

 

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 1 Selorejo semester ganjil tahun 

pelajaran 2021/2022. Dengan jumlah siswa secara keseluruhan adalah sebanyak 20 siswa. Dengan 

penelitian tindakan kelas ini ada faktor yang akan diteliti, faktor tersebut yaitu: hasil belajar berupa 

pencapaian pemahaman konsep belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

 

Beberapa definisi yang perlu dijelaskan berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini adalah: Hasil 

belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa setelah melakukan usaha dalam proses pembelajaran yang 

dapat diukur melalui tes atau evaluasi pada akhir siklus. Dengan meningkatnya hasil belajar siswa 

yang berupa skor maka diharapkan meningkat pula ketuntasan klasikalnya.  

 

Metode latihan (drill) merupakan suatu metode di mana siswa mengerjakan latihan soal pilihan ganda 

maupun uraian tentang materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Kerja kelompok merupakan cara 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kerja kelompok dimulai 

dari pembentukan kelompok kecil. Membentuk kelompok kecil hendaknya tidak lebih dari 4 orang, 

 

Data kuantitatif yaitu data hasil belajar Bahasa Indonesia pada siswa dengan diterapkan model 

pembelajaran dengan metode latihan (dril) dan teknik pengumpulan datanya melalui tes atau evaluasi 

di akhir siklus. 
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Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini menggambarkan suatu 

proses yang dinamis di dalam siklusnya yang meliputi aspek perencanaan, tindakan, data hasil belajar 

dan refleksi. Tindakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode latihan (drill) dalam proses 

belajar mengajar di kelas. Adapun pelaksanaan penelitian ini dilakukan proses perbaikan secara terus 

menerus atau tindakan berulang (siklus) sehingga dari siklus pertama dan ke dua, yang bertujuan 

untuk meningkatkan hasil belajar. 

 

Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah hasil belajar Bahasa Indonesia pada siswa 

meningkat dari setiap siklusnya. Peningkatan hasil belajar Bahasa Indonesia diharapkan diakhir 

adalah sebanyak 75% dari jumlah siswa memperoleh nilai ≥ 70. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Selorejo semester 

ganjil tahun pelajaran 2021/2022 menggunakan metode latihan (drill) dengan pengelompokkan. Guru 

merancang pembelajaran dengan menggunakan metode latihan (drill) disertai pengelompokkan.  

 

Pembahasan 

Dari analisis data yang sudah dilakukan, didapatkan hasil belajar siswa meningkat pada setiap 

siklusnya, di mana pada siklus I siswa yang mendapat nilai sesuai dengan KKM > 70 sebanyak 65% 

dari jumlah siswa, sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 80% dari jumlah siswa, sehingga 

terjadi peningkatan sebesar 15%. Dengan demikian ketuntasan belajar pada siklus II telah mencapai 

atau memenuhi indikator keberhasilan tindakan, yaitu siswa yang mendapat nilai > 70 minimal 

sebanyak 75% dari jumlah siswa. 

 

Sebelum dilaksanakan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode latihan (drill) 

dengan pengelompokkan pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Selorejo, siswa menganggap pelajaran 

Bahasa Indonesia sangat sulit dan membosankan, mereka kurang antusias dengan pelajaran Bahasa 

Indonesia, bahkan ada diantara mereka yang merasa malas dengan pelajaran Bahasa Indonesia karena 

siswa tidak terlibat dalam proses pembelajaran. Hal ini berakibat pada masih banyaknya siswa yang 

tertinggal dalam memahami materi dan hasil belajar siswa yang belum tuntas. 

 

Data penelitian terlihat bahwa setelah pelaksanaan pembelajaran selama dua siklus pada materi 

penjelasan tentang petunjuk denah dan petunjuk penggunaan suatu alat, pada siklus I nilai rata-rata 

yang didapatkan dalam satu kelas yaitu 64,5. Nilai tertinggi yaitu 80 dan nilai terendah yaitu 30. Pada 

siklus II nilai rata-rata yang didapatkan dalam satu kelas yaitu 77,5. Nilai tertinggi yaitu 90 dan nilai 

terendah yaitu 50.  

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terlihat ada peningkatan hasil belajar siswa yang nilainya pada 

kategori tuntas dari 13 siswa menjadi 16 siswa atau meningkat 15% sehingga hasil belajar pada siklus 

II lebih baik dari pada siklus I meskipun masih ada 7 siswa yang tidak tuntas pada siklus I dan masih 

ada 4 siswa yang tidak tuntas pada siklus II, tetapi secara umum hasil belajar pada siklus II sudah 

memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan.  

 

Hal itu menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode latihan (drill) disertai 

pengelompokkan terlihat meningkatkan rata-rata hasil belajar siswa karena siswa terlibat aktif dalam 

proses pembelajaran. Selain menambah pemahaman siswa tentang materi yang dipelajari, siswa juga 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 3 │ Maret 2022 │    ISSN : 2620-9748              93 

 

meningkatkan rasa percaya diri dalam mengungkapkan pendapat dalam berdiskusi bersama-sama 

temannya. Dalam pembelajaran dengan menggunakan metode latihan (drill) disertai 

pengelompokkan, siswa belajar menghargai pendapat dan hasil karya temannya serta saling bertukar 

pikiran dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

 

Hasil belajar di atas sesuai dengan pendapat Winataputra (2001:26)” Hasil belajar berupa perubahan 

atau tingkah laku seorang yang belajar akan berupa pengetahuan, keterampilan motorik, atau 

pengusaan nilai-nilai”. Mengenai tentang hasil belajar Abdurrahman (2003:37) mengemukakan 

bahwa “hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar”. 

Menurut Dimyati (2006:3) hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak 

mengajar.  

 

Peningkatan hasil belajar dari siklus I ke siklus II disebabkan karena dalam pembelajaran metode 

latihan (drill) disertai pengelompokkan ini siswa mampu memahami materi, siswa merasa senang 

karena dalam pembelajaran ini diberi kesempatan untuk aktif langsung dalam menemukan 

penyelesaian jawaban melalui contoh-contoh nyata yang sederhana yang sifatnya telah dipahami oleh 

siswa. Sehingga daya ingat siswa tentang rumus dapat bertahan lama. Selain itu juga siswa 

termotivasi untuk mengembangkan kemampuannya dalam berfikir setahap demi setahap dari yang 

sederhana menuju pada yang lebih kompeks. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian tindakan kelas ini, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan metode latihan (drill) dengan pengelompokkan dapat meningkatkan hasil 

belajar Bahasa Indonesia pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Selorejo semester ganjil tahun pelajaran 

2021/2022. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II, dari 13 

siswa menjadi 16 siswa atau dari 65% pada siklus I menjadi 80% pada siklus II dan peningkatannya 

sebesar 15%. 

 

Saran 

Merujuk pada hasil penelitian yang dilaksanakan dan kesimpulan yang diperoleh, maka disarankan 

bahwa untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia siswa pada pokok bahasan penjelasan 

tentang petunjuk denah dan petunjuk penggunaan suatu alat gunakanlah metode metode latihan (drill) 

dengan pengelompokkan. 
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ABSTRACT 

This learning improvement research aims to: a) Describe the implementation of micro teaching for Class 1-6 

Teachers in developing learning; b) Describe the improvement in the ability of Class 1-6 teachers in developing 

teaching skills. This school action research was carried out in 4 stages of each cycle: 1) planning 2) 

implementation 3) observation 4) reflection. The research subjects were Class 1-6 Teachers at SDN 2 Kotabaru 

totaling 6 teachers. The research site is at SDN 2 Kotabaru with parties assisting the School Supervisor as a 

supervisor. Qualitative data analysis techniques for work data. The success of increasing the professional 

ability of Class 1-6 teachers in managing learning through micro teaching, obtained data 1) The form of 

increasing teacher professional competence; 2) The implementation of the micro-teaching program at SDN 2 

Kotabaru, in principle, is the realization of real teaching patterns that are designed in micro form or minimized 

by students who are not real; and 3) The improvement of teacher professional competence through the micro 

teaching program at SDN 2 Kotabaru is real and good. The results obtained from this micro teaching program 

are very effective and have helped teachers in developing and improving their professional competencies. 

Key Word: Micro teaching, Learning, Professional 

 

ABSTRAK 

Penelitian perbaikan pembelajaran ini bertujuan : a) Mendeskripsikan pelaksanaan micro teaching Guru Kelas 1-

6 dalam mengembangkan pembelajaran; b) Mendeskripsikan peningkatan kemampuan Guru Kelas 1-6 dalam 

mengembangkan kemampuan mengajar. Penelitian tindakan sekolah ini dilaksanakan dalam 4 tahap masing-

masing siklus 1) perencanaan 2) pelaksanaan 3) pengamatan 4) refleksi. Subyek penelitian ini adalah Guru 

Kelas 1-6  SDN 2 Kotabaru berjumlah 6 guru. Tempat penelitian di SDN 2 Kotabaru dengan pihak yang 

membantu Pengawas Sekolah sebagai supervisor. Teknik analisis data secara kwalitatif untuk data hasil kerja. 

Keberhasilan meningkatkan kemapuan profesional guru Kelas 1-6 dalam mengelola pembelajaran melalui micro 

teaching, diperoleh data 1) Bentuk peningkatan kompetensi profesional guru; 2) Pelaksanaan program micro-

teaching di SDN 2 Kotabaru, pada prinsipnya merupakan realisasi pola-pola pengajaran yang sesungguhnya 

(real teaching) yang didesain dalam bentuk mikro atau diperkecil dengan siswa yang tidak sebenarnya; dan 3) 

Peningkatan kompetensi profesional guru melalui program micro teaching di SDN 2 Kotabaru adalah nyata dan 

baik. Hasil yang didapat dari program micro teaching ini adalah sangat efektif dan telah membantu guru dalam 

mengembangkan maupun meningkatkan kompetensi profesionalnya. 

Kata Kunci : Micro teaching, Pembelajaran, Profesional 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Guru (tenaga pendidik) yang efektif adalah mereka yang berhasil membawa peserta didik mencapai 

tujuan pembelajaran sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam pendidikan. Di dalam dunia 

pendidikan, guru adalah seorang pendidik, pembimbing dan pengembang kurikulum yang dapat 

menciptakan kondisi dan suasana belajar yang kondusif, yaitu suasana belajar yang menyenangkan, 
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menarik, memberi rasa aman, memberikan ruang pada siswa untuk berfikir aktif, kreatif dan inovatif 

dalam mengeksplorasi dan mengelaborasi kemampuannya. 

 

Maka dari itu, guru sebagai pemegang jabatan pendidik dituntut untuk memiliki kemampuan atau 

kompetensi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Selain itu juga, seorang guru perlu 

menguasai bahan pelajaran dan menguasai caracara mengajar serta memiliki kepribadian yang kokoh 

sebagai dasar kompetensi. Jika gurutidak memiliki kepribadian, tidak menguasai bahan pelajaran serta 

tidak pula mengetahui caracara mengajar, maka guru akan mengalami kegagalan dalam menunaikan 

tugas dan tanggung jawabnya. 

 

Peranan guru sangat menentukan dalam usaha peningkatan mutu pendidikanformal. Untuk itu guru 

sebagai agen pembelajaran dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan 

sebaik- baiknya, dalam kerangka pembangunan pendidikan. Guru mempunyai fungsi dan peran yang 

sangat strategisdalam pembangunan bidang pendidikan, dan oleh karena itu perlu ada pengembangan 

guru sebagai profesi yang bermartabat. 

 

Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 4 menegaskan bahwa guru sebagai 

agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Untuk dapat 

melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib untuk memiliki syarat tertentu, salah satu di 

antaranya adalah kompetensi. 

 

Oleh karena itu, kompetensi mutlak dimiliki guru sebagai kemampuan, kecakapan atau keterampilan 

dalam mengelola kegiatan pendidikan. Dengan demikian, kompetensi guru berarti pemilikan 

pengetahuan keguruan dan pemilikan keterampilan serta kemampuan sebagai guru dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik. Hal ini sejalan dengan yang 

dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, bahwa 

“Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”.  

 

Dalam UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 disebutkan bahwa, kompetensi 

adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan 

dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Menurut Jejen Musfah 

dalam bukunya yang berjudul peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan menyebutkan bahwa 

kompetensi, adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan ketrampilan yang harus dimiliki guruuntuk 

mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, 

dan belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan satu kesatuan 

yang utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinilai, yang 

terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagianbagian yang dapat diaktualisasikan dan 

diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tertentu. 

 

Sementara menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Standar kompetensi guru 

dikembangkan secara utuh ke dalam empat kompetensi, yaitu: Kompetensi pedagogik kemampuan 

guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik; Kompetensi kepribadian kemampuan kepribadian 

yang mantap, berakhlak mulia, arifdan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik; Kompetens i 

sosial kemampuan guru untuk berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama 
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guru, wali siswa dan masyarakat; Kompetensi profesional kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam. 

 

Dalam hal ini yang menjadi sasaran untuk menunjang mutu pendidikan adalah guru maka kompetensi 

profesional yang harus ditingkatkan tidak saja mencakup pengetahuan dan ketrampilan saja, tetapi 

yang diharapkan adalah kemauan diri untuk melakukan peningkatan yang menunjang kelayakan 

kompetensinya. 

 

Kompetensi profesional guru adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus 

dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam menjalankan tugas keprofesionalan. Kinerja pendidik 

dan tenaga kependidikan khusunya guru, selain ditentukan oleh kualifikasi akademik dan juga 

kompetensi juga ditentukan oleh kesejahteraan, karena kesejahteraan yang memadai akan memberi 

motivasi kepada guru agar melakukan tugas profesionalnya secara sungguh-sungguh. 

 

Walaupun pada dasarnya guru telah memiliki kompetensi profesional yang sifatnya kognitif, afektif, 

dan unjuk kerja sehingga guru mampu melaksanakan tugastugas kependidikan. Kemampuan yang 

dicapai melalui sejumlah pengalaman belajar yang sesuai memang telah memberikan dasar kesiapan 

bagi seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru. 

 

Adapun sepuluh macam kompetensi profesional yang harus dimiliki guru, yaitu: (1) menguasai bahan, 

(2) mengelola program belajar -mengajar, (3) mengelola kelas, (4) menggunakan media/sumber, (5) 

menguasai landasan landasan kependidikan, (6) mengelola interaksi belajar -mengajar, (7) menilai 

prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, (8) mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan 

dan penyuluhan, (9) mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, (10) menyelenggarakan 

penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran. 

 

Selain dari sepuluh kompetensi yang harus dimiliki guru tersebut, juga dijelaskan tentang peranan 

guru yang berkaitan dengan kompetensi guru, diantaranya (a) Guru melaksanakan diagnosis terhadap 

perilaku awal siswa, (b) guru menyiapkan perangkat pembelajaran (RPP), (c) guru melaksanakan 

proses, pembelajaran, (d) guru sebagai pelaksana administrasi sekolah, (e) guru sebagai komunikator, 

(f) guru sebagai pengelola kelas, (g) guru sebagai pengembang kurikulum. 

 

Berkenaan dengan kepentingan penilaian terhadap kinerja guru. Georgia departemant of education 

telah mengembangkan teacher performance assessmentinstrument yang kemudian dimodifikasi oleh 

Depdiknas menjadi Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG). Alat penilaian ini menyoroti tiga 

aspek utama kemampuan guru, yaitu (1) rencana pelaksanaan pembelajaran (teching plans and 

material) (2) prosedur pembelajaran (calssroom procedure), dan hubungan antarpribadi 

(interpersonal skill), dan (3) penilaian pembelajaran. 

 

Di samping itu, sering kali beberapa aspek kemampuan diperoleh melalui usaha sendiri atau 

pengalaman ketika telah menjadi guru, dan acap kali beberapa aspek kompetensi baru bisa dipahami 

dan dapat dilaksanakan setelah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan atau kegiatan 

pengembangan lainnya. Oleh karena itu, upaya pengembangan diri guru secara berkesinambungan 

menjadi amat penting dan menjadi kebutuhan untuk menuju ke arah pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab keguruan secara profesional. 

 

Pada lembaga pendidikan saat ini, cara yang populer untuk pengembangan kemampuan profesional 

guruadalah dengan melakukan penataran (in service training) baik dalam rangka penyegaran 
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(refreshing) maupun peningkatan kemampuan (up-grading). Cara lain baik dilakukan sendirisendiri 

(informal) atau bersamasama, seperti : on the job training, workshop, seminar, diskusi panel, rapat-

rapat, simposium, konferensi, lesson study, micro teaching, supervisi pendidikan dan sebagainya. 

 

Pada saat ini wacana tentang sertifikasi guru dan berbagai persoalan yang terkait dengannya ramai 

dibicarakan bukan hanya di kalangan guru itu sendiri tetapi juga di kalangan masyarakat luas. 

Penerbitan Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menuntut kualifikasi guru 

minimal berpendidikan D4/S 1. Hal ini membuat para guru yang belum memenuhi persyaratan 

sebagaimana yang dituntut oleh undang-undang itu mulai berlomba mencari gelar sarjana. Bagi 

kebanyakan guru, keinginan untuk dapat mengikuti sertifikasi menjadi semacam obsesi. Seperti 

diketahui bahwa sampai awal 2008 tidak satu pun guru di Indonesia yang memegang sertifikat 

pendidik. Padahal terdapat sekitar 2,7 juta guru di indonesia. mereka membayangkan jika lulus dan 

mendapat sertifikat pendidik, selain menerima tunjangan fungsional, mereka pun dijanjikan menerima 

tunjangan profesi yang besarnya satu kali gaji pokok. Jadi seringkali terjadi para guru lebih 

membayangkan konsekuensi finansial dari sertifikasi daripada idealisme yang ada di balik program 

sertifikasi itu sendiri. Di samping itu, banyak juga yang mengkhawatirkan bahwa ’kesempatan’itu 

akan digunakan oleh LPTK (Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan), melakukan sertifikasi 

masal dengan pendekatan proyek. 

 

Program sertifikasi itulah menjadi landasan peningkatan profesional guru, selain mempertimbangkan 

kulitas pemahaman dan pengajaran guru program ini juga memberikan peningkatan kualitas secara 

finansial, jadi ada asumsi yang berkembang bahwa peningkatan profesional guru berbanding lurus 

dengan peningkatan finansial guru itu sendiri. 

 

Peningkatan profesional guru mendorong agar seorang guru lebih inovatif dalam menyampaikan 

pembelajarannya, baik itu dalam hal penyampaian materi, penggunaan metode, sampai pada 

penguasaan media pembelajaran, hal ini ditujukan dalam rangka agar peserta didik dapat menyerap 

materi yang disampaikan oleh guru secara optimal. Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi 

oleh dunia pendidikan dimana alat tekhnologi semakin canggih, arus informasi semakin deras, dan 

gurudituntut untuk dapat mengemban amanatnya sebagai wadah filter informasi dan pengetahuan 

global. 

 

Cara meningkatkan kompetensi guruialah melalui pendidikan pra jabatan atau pre-service dan 

pendidikan dalam jabatan atau disebutkan juga dengan jalur in-service training. Salah satu cara yang 

efektif untuk meningkatkan hasil kerja seorang guru, perlu pengetahuan, ketrampilan serta sikap 

tertentu. Untuk dapat menjadi guruprofesional antara laindengan jalan melaksanakan micro teaching. 

Latihan micro teaching ini disebut juga dengan latihan in service, yaitu latihan bagi guru atau penilik. 

Kegunaan latihan in service ini adalah: Untuk meningkatkan kemampuan guru yang suah hampir 

menjadi rutin, upaya menemukan kelemahamkelemahan sendiri dan berusaha memperbaikinya; 

Untuk meningkatkan kemampuan supervisor supaya ia tahu, apakah bimbingannya, nasehatnya dan 

saransarannya benar- benar efektif dalam membantu peningkatan kualitas para guru; Untuk percobaan 

melaksanakan teknik-teknik baru, sebelum teknik itu dilaksanakan dalam kelas sebenarnya. 

 

Salah satunya seperti fenomena yang peneliti angkat yakni tentang peningkatan kompetensi 

profesional guru di SDN 2 Kotabaru. SDN 2 Kotabaru ini mempunyai tenaga pendidik berjumlah 6, 

semuanya berpendidikan strata satu. Dari latar belakang pendidikan memudahkan bagi pihak sekolah 

untuk berusaha mengadakan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi guru dalam hal mengajar. 
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Dengan adanya pelatihanpelatihan yang diadakan sekolah tersebut, semua guru diharapkan dan wajib 

untuk mengikuti pelatihan tersebut dengan maksud untuk meningkatkan kompetensi profesional guru. 

 

Guru profesional di SDN 2 Kotabaru ini, semuanya masih belum terlihat begitu meyakinkan, atau 

dapat dikatakan belum bisa dikatakan sebagai guru profesional, tetapi ada beberapa dari mereka yang 

sudah dikatakan guru profesional karena sudah tersertifikasi. Dan karena masih banyak kekurangan 

dalam kompetensi mengajar guru, disinilah microteaching itu diperlukan demi meningkatkan kualitas 

guru, guru profesional di SDN 2 Kotabaru masih belum banyak tetapi sedang diusahakan, agar 

kualitas pembelajaran juga meningkat. 

 

Mengapa SDN 2 Kotabaru ini memilih micro teaching? Karena dari beberapa guru yang ada, telah 

sepakat memilih micro teaching sebagai pembinaan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru 

karena biayanya yang lebih ringan dan pelatihannya juga lebih rileks karena dilaksanakan dengan 

teman sendiri atau sesama guru. Penulis sebaagi penggagas dari program micro teaching ini adalah 

kepala SDN 2 Kotabaru dan juga yang telah tersertifikasi. Beberapa informasi yang diberikan oleh 

kepala sekolah tentang guru profesional di SDN 2 Kotabaru, adalah Selalu punya energi untuk 

siswanya. Seorang guru yang baik menaruh perhatian pada siswa disetiap percakapan atau diskusi 

dengan mereka. Guru yang baik juga punya kemampuam mendengar dengan seksama. Punya tujuan 

jelas untuk pelajaran, seorang guru yang baik menetapkan tujuan yang jelas untuk setiap pelajaran dan 

bekerja untuk memenuhi tujuan tertentu dalam setiap kelas. Punya keterampilan mendisiplinkan yang 

efektif, seorang guru yang baik memiliki keterampilan disiplin yang efektif sehingga bisa 

mempromosikan perubahan perilaku positif di dalam kelas. Punya keterampilan manajemen kelas 

yang baik, seorang guru yang baik memiliki keterampilan manajemen kelas yang baik dan dapat 

memastikan perilaku siswa yang baik, saat siswa belajar dan bekerja sama secara efektif, 

membiasakan menanamkan rasa hormat kepada seluruh komponen di dalam kelas. Bisa 

berkomunikasi dengan baik dengan Orang Tua, Seorang guru yang baik menjaga komunikasi terbuka 

dengan orang tua dan membuat mereka selalu update informasi tentang apa yang sedang terjadi di 

dalam kelas dalam hal kurikulum, disiplin, dan isu lainnya. 

 

Pengetahuan tentang Kurikulum, seorang guru yang baik memiliki pengetahuan mendalam tentang 

kurikulum sekolah dan standarstandar lainnya. Mereka dengan sekuat tenaga memastikan pengajaran 

mereka memenuhi standarstandar itu. Pengetahuan tentang subyek yang diajarkan, seorang guru yang 

baik memiliki pengetahuan yang luar biasa dan antusiasme untuk subyek yang mereka ajarkan. 

Mereka siap untuk menjawab pertanyaan dan menyimpan bahan menarik bagi para siswa, bahkan 

bekerja sama dengan bidang studi lain demi pembelajaran yang kolaboratif. Menjadi guru murobbi, 

dimana seorang guru tidak hanya pintar dalam hal pengajarannya tetapi juga sebagai orang tua bagi 

siswanya. 

 

Melihat dari ciri-ciri guru profesional di atas dapat dikatakan bahwa guru profesional adalah guru 

yang mengedepankan mutu dan kualitas layanan dan produknya, layanan guru harus memenuhi 

standarisasi kebutuhan masyarakat, bangsa dan pengguna serta memaksimalkan kemampuan peserta 

didik berdasarkan potensi dan kecakapan yang dimiliki masing-masing individu. 

 

Selama kurang lebih 2 tahun melaksanakan pelatihan (micro teaching), guru-guru yang berbeda dari 

kalangan kualifikasi pendidikannya, memiliki kompetensi yang hampir sama yakni dalam hal 

pengajarannya. Dalam hal ini kompetensi guru yang dimaksud yaitu dari segi penguasaan materi, 

pemilihan metode yang tepat, penggunaan pendekatan pembelajaran yang sesuai, penggunaan media 
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pembelajaran yang efektif sampai pada penampilan fisiknya (gerak-gerik di kelas, mimik muka, 

ekspresi). 

 

Secara singkat dapat diungkapkan bahwa program micro teaching disini merupakan latihan mengajar 

yang dilakukan oleh semua guru, yang diorganisasi di mana ada yang berperan sebagai guru dan 

lainnya sebagaisiswa dalam kelas. Micro teaching ini dilakukan di dalamsebuah ruangan yang 

dilengkapi dengan berbagai alat/barang yang diperlukan dan yang sudah dipersiapkan 

 

Micro teaching di SDN 2 Kotabaru merupakan sarana latihan untuk berani tampil menghadapi kelas 

dengan peserta didik yang beraneka ragam karakternya, mengendalikan emosi, ritme pembicaraan, 

mengelola kelas agar kondusif untuk proses transfer ilmu, dan melaksanakan peranya sebagai guru, 

Praktik Micro Teaching di SDN 2 Kotabaru dilakukan oleh guru bertujuan untuk lebih mendalami, 

dan mengasah kembali pengalamanan mengajarnya, agar dapat meningkatkan kualitas mengajar 

siswa.Teknik-teknik yang digunakan dalam program micro teaching ini adalah quantum learning, 

problem solving, dan cooperatif learning. 

 

Microteaching berasal dari dua kata yaitu micro yang berarti kecil, terbatas, sempit dan teaching 

berarti mengajar. Jadi, Microteaching berarti suatu kegiatan mengajar yang dilakukan dengan cara 

menyederhanakan atau segalanya dikecilkan. Maka, dengan memperkecil jumlah siswa, menyingkat 

waktu, bahan mengajar dan membatasi keterampilan mengajar tertentu, maka perhatian dapat 

sepenuhnya dilakukan untuk pembinaan dan penyempurnaan ketrampilan khusus yang sedang 

dipelajari. Untuk perbaikan dan kesempurnaan ketrampilan tersebut, maka penampilan dapat diulang 

sehingga dapat berhasil sebaik-baiknya. Kemampuan yang telah dimiliki dalam micro teaching 

dipraktekkan di depan kelas dalam proses belajar mengajar yang sebenarnya. 

 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan guru mengajar dan sejauhmana 

implementasi pengetahuan yang mereka dapat dalam pembinaan tersebut. Selain itu, kegiatan ini bisa 

dijadikan sharing pendapat antar guru untuk memperbaiki dan atau meningkatkan performans 

mengajar guru juga digunakan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru dalam melaksanakan 

tugasnya. 

 

Peningkatan kompetensi guru di SDN 2 Kotabaru dilakukan untuk meningkatkan mutu tenaga 

pendidik, hal itu dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, kegiatan itu salah satunya adalah micro 

teaching, yang mana hal ini sudah umum dilaksanakan diperkuliahan mahasiswa sebagai mata kuliah 

praktek pengalaman lapangan 1, akan tetapi hal ini disempurnakan pelaksanaannya dan kemudian 

diterapkan sebagai sarana pelatihan sesama guru di SDN 2 Kotabaru hal ini merupakan hal yang tidak 

biasa diterapkan di sekolah-sekolah lain, karena menganggap hal ini sudah sering dilakukan ketika 

para gurumasih menjadi mahasiswa, tetapi ini berpikiran lainkarena pengalaman mengajar selama 

menjadi mahasiswa dan menjadi guru berbeda, maka pengalaman kegiatan micro teaching selama 

menjadi mahasiswa dan selama menjadi guru menjadi lain, masukannya juga berbeda. Maka hal ini 

lah yang mendorong peningkatan kualitas pengalaman dan pengetahuan mengajar. 

 

Peningkatan kompetensi profesional guru melalui micro teaching di SDN 2 Kotabaru ini sebagai 

langkah untuk meningkatkan mutu pendidik dan sebagai sarana meningkatkan profesionalisme guru 

agar dapat menyempurnakan pengalaman mengajar dan wawasan keilmuanya. Melalui kegiatan micro 

teaching ini guru dibekali halhal untuk dapat meningkatkan keahlianya dalam mengajar, serta dapat 

mengevaluasi cara mengajar dan memperbandingkan dengan guru yang lain, dengan memberi 
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masukan terkait pembelajaran yang disampaikanya. Sehinggadenganadanya micro teaching iniguru 

dapat memperbaiki mutu pengajarannya di kelas serta meningkatkan profesional guru. 

 

Peningkatan kompetensi guru melalui micro teaching ini sudah jamak dilaksanakan oleh beberapa 

pihak terkait baik itu LPTK atau sekolah-sekolah yang memberikan peningkatan mutu kepada para 

gurunya, tetapi dengan banyaknya fenomena tersebut belum banyak kajian mengenai efektifitas 

program tersebut, minimal kajian itu sebanding banyaknya program yang dilaksanakan. Kajian-kajian 

ini adalah sebagai langkah evaluasi dari luar secara teoritis untuk pelaksnaan program micro theacing 

ini, terlebih lagi penelitian tentang hal ini banyak yang masih umum membahas masalah sertifikasi, 

belum spesifik pada penggunaan metode dan program yang ada dalam sertifikasi atau program yang 

lain tekait dengan peningkatan kualitas dan profesionalguru. 

 

Kurangnya penelitian tentang micro teaching dalam rangka peningkatan kualitas dan profesional guru 

inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti hal ini.Disamping itu micro teaching sendiri 

dalam banyak hal adalah merupakan sarana yang sangat populer dikalangan para pendidik. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan 

mengangkatnya untuk dijadikan judul yaitu dengan judul “Peningkatan Kompetensi Profesional Guru 

melalui Program Micro Teaching di SDN 2 Kotabaru Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung 

Tengah Tahun 2019” 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk peningkatan kompetensi 

profesional guru di SDN 2 Kotabaru ? Bagaimana pelaksanaan program micro teaching di SDN 2 

Kotabaru? Bagaimana peningkatan kompetensi profesional guru melalui program micro teaching di 

SDN 2 Kotabaru? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui bagaimanakah 

bentuk peningkatan kompetensi profesional guru di SDN 2 Kotabaru. Untuk mengetahui pelaksanaan 

program micro teaching di SDN 2 Kotabaru. Untuk mengetahui peningkatan kompetensi profesional 

guru melalui program micro teaching di SDN 2 Kotabaru. 

 

Kajian Teori 

UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 disebutkan bahwa, kompetensi adalah 

seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh 

guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Menurut Jejen Musfah dalam bukunya 

yang berjudul peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, menyebutkan bahawa kompetensi 

adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan ketrampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai 

tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan belajar 

mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar. 

 

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 

tentang Guru, bahwa “Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku 

yang harus dimiliki,dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan”. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan satu kesatuan 

yang utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinilai, yang 

terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagianbagian yang dapat diaktualisasikan dan 

diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tertentu. 

Menurut Mulyasa dalam bukunya yang berjudul standar kompetensi dan sertifikasi guru, menjelaskan 

bahwa kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, 

sosial dan spiritual yang secara kafah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup 

penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan 

pribadi dan profesionalitas. 

 

Kompetensi guru merupakan kemampuan seseorang guru dalam melaksanakan kewajiban kewajiban 

secara bertanggung jawab dan layak. Guru sebagai orang yang perilakunya menjadi panutan siswa 

dan masyarakat, pada umumnya harus dapat mengimplementasikan tujuan-tujuan pendidikan yang 

akan dicapai baik daritataran tujuan nasional maupun tujuan sekolah. Dan untuk memenuhi tujuan 

tersebut guru harus memiliki kecakapan dan kemampuan tentang pendidikan dan psikologi 

perkembangan siswa, sehingga strategi pembelajaran akan diterapkan berdasarkan situasi dan kondisi 

yang ada di lingkungannya. 

 

Menurut Sudjana dalam bukunya yang berjudul dasar-dasar proses belajar mengajar, membagi 

kompetensi gurudalam tiga bagian, yaitu bidang kognitif, sikap, dan perilaku. Ketiga kompetensi ini 

tidak berdiri sendiri tetapi saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. 

 

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber 

penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian atau kecakapan yang memenuhi mutu atau norma 

tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. 

 

Adapun pengertian profesional menurut uzer usman didalam bukunya Rusman yang berjudul Model-

Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, menjelaskan bahwa suatu pekerjaan 

yang bersifat profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan 

kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Dalam UU guru dan dosen, pasal 1 disebutkan 

bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber 

penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi 

standar memerlukan pendidikan profesi. 

 

Sementara itu guru yang profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus 

dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai gurudengan 

kemampuan maksimal. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pengertian guruyang profesional 

adalahorang yang terdidik dan terlartih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang luas 

dibidangnya. 

 

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, Kompetensi profesional guru adalah kemampuan 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi(a) konsep, struktur, dan 

metode keilmuan dengan materi ajar, (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, (c) hubungan 

konsep antarmata pelajaran terkait, (d) penerapan konsep keilmuan dalam kehidupan seharihari, (e) 

kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya 

nasional. 
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Kemampuan, keahlian atau sering disebut dengan kompetensi profesional guru sebagaimana 

dikemukakan oleh Piet A. Sahartian dan Ida Aleida adalah sebagai berikut: ”Kompetensi profesional 

guru yaitu kemampuan penguasaan akademik (mata pelajaran yang diajarkan) dan terpadu dengan 

kemampuan mengajarnya sekaligus sehingga guru itu memiliki wibawa akademis” . 

 

Jadi Kompetensi profesional guru adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang 

harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam menjalankan tugas keprofesionalan. Kinerja 

pendidik dan tenaga kependidikan khususnya guru, selain ditentukan oleh kualifikasi akademik dan 

juga kompetesi juga ditentukan oleh kesejahteraan, karena kesejahteraan yang memadai akan 

memberikan motivasi kepada guruagar malukukan tugas profesionalnya secara sungguhsungguh. 

Walaupun pada dasarnya gurutelah cukup memiliki kompetensi pro fesional yang sifatnya kognitif, 

afektif, dan unjuk kerja sehingga guru mampu melaksanakan tugas- tugas kependidikan. Kemampuan 

yang dicapai melalui sejumlah pengalaman belajar yang sesuai memang telah memberikan dasar 

kesiapan bagi guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru. 

 

Micro teaching berasal dari dua kata yaitu micro yang berarti kecil, terbatas, sempit dan teaching 

berarti mengajar. Jadi, Micro teaching berarti suatu kegiatan mengajar yang dilakukan dengan cara 

menyederhanakan atau segalanya dikecilkan. Maka, dengan memperkecil jumlah siswa, menyingkat 

waktu, bahan mengajar dan membatasi keterampilan mengajar tertentu, maka perhatian dapat 

sepenuhnya dilakukan untuk pembinaan dan penyempurnaan ketrampilan khusus yang sedang 

dipelajari. Untuk perbaikan dan kesempurnaan ketrampilan tersebut, maka penampilan dapat diulang 

sehingga dapat berhasil sebaik- baiknya. Kemampuan yang telah dimiliki dalam micro teaching 

dipraktekkan di depan kelas dalam proses belajar mengajar yang sebenarnya. 

Micro-teaching adalah seperti laboratorium dimana guru-guru dapat praktekmengembangkan dan 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam skala kecilsementara rekan kerjanya mengamati. 

Setelah itu akan ada evaluasi dan diskusidimana semua peserta mempunya kesempatan untuk 

memberikan umpan balikdan saran. 

 

Pengajaran mikro (micro -teaching) merupakan salah satu bentuk model praktek kependidikan atau 

pelatihan mengajar. Dalam konteks yang sebenarnya, mengajar mengandung banyak tindakan, baik 

mencakup teknis penyampaian materi, penggunaan metode, penggunaan media, membimbing belajar, 

memberi motivasi, mengelola kelas, memberikan penilaian dan seterusnya. Dengan kata lain, bahwa 

perbuatan mengajar itu sangatlah kompleks. Oleh karena itu, dalam rangka penguasaan keterampilan 

dasar mengajar, calon guru atau dosen perlu berlatih secara parsial, artinya tiaptiap komponen 

keterampilan dasar mengajar itu perlu dikuasai secara terpisah pisah . 

 

Bentuk pengajaran yang sederhana, dimana calon guru atau dosen berada dalam suatu lingkungan 

kelas yang terbatas dan terkontrol. Hanya mengajarkan satu konsep dengan menggunakan satu atau 

dua keterampilan dasar mengajar. 

 

Bagian terpenting micro teaching adalah praktik mengajar sebagai bentuk nyata ditampilkannya 

kompetensi yang telah dibekalkan kepada calon pendidik. Pada umumnya praktik micro teaching 

dilakukan dengan model peerteaching karena model ini fleksibel dilaksanakan sebelum melakukan 

real-teaching dalam kelas yang sesungguhnya. Dalam micro teaching calon pendidik dapat berlatih 

unjuk kompetensi dasar mengajar secara terbatas dan secara terpadu daribeberapa kompetensi dasar 

mengajar dengan kompetensi (tujuan), materi, peserta didik, dan waktu y ang relatif dibatasi (di-

mikrokan). 
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Micro teaching merupakan sarana latihan untuk berani tampil menghadapi kelas dengan peserta didik 

yang beraneka ragam karakternya, mengendalikan emosi, ritme pembicaraan, mengelola kelas agar 

kondusif untuk proses transfer ilmu, dan lain-lain, Praktik micro teaching dilakukan sampai calon 

pendidik dianggap sudah cukup memadai untuk diterjunkan dalam praktik yang sesungguhnya. 

 

Metode Penelitian 

Metode merupakan suatu prosedur tata cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah 

sistematis. Ilmu yang mempelajari tentang metode ilmiah disebut dengan metodologi. Metodologi 

merupakan suatu pengkajian dalam mempelajariperaturanperaturan dalam metodetersebut. Jadi 

metodologi ilmiah merupakan pengkajian dari peraturan-peraturan yang terdapat dalam metode 

ilmiah. Penelitian adalah upaya dalam ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh faktor-

faktor dan prinsip- prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan suatu kebenaran. 

 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif deskriptif, metode ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan 

fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya. 

 

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Menurut Nana 

Sudjana dan Ibrahim, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendepenelitiankan suatu 

gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Dalam hal ini peneliti mendepenelitiankan 

segala hal yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi profesional guru melalui program 

micro teaching di SDN 2 Kotabaru. Sedangkan jenis penelitian yang dipergunakan dalam adalah 

penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan 

untuk mengungkap gejala  holistic konstekstual melalui pengumpulan data dari latar belakang alami 

dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. 

 

Peneliti menggunakan pendekatan ini karena melalui metode tersebut lebih tepat untuk 

mengidentifikasikan peningkatan kompetensi profesional guru melalui micro teaching di SDN 2 

Kotabaru. Data yang dikumpulkan disini berupa kata- kata, gambar, perilaku, kemudian hasil 

penelitian tersebut penulis ungkapkan dalam kalimat. 

 

Ada beberapa alasan lagi mengapa penelitian kualitatif yang digunakan oleh penulis, yaitu : Peneliti 

akan mendapatkan informasi hasil data secara utuh, sebab sumber data yang diharapkan berasal dari 

seluruh sumber yang berkaitan dengan sasaran penelitian. Karena yang diteliti bukanlah pengaruh 

adanya micro teaching, tapi pada pendekatan atau metode yang dilakukannya, maka pendekatan 

penelitian yang paling tepat untuk mendapatkan hasil data secara valid adalah kualitatif. 

 

Selain itu, karena data yang dibutuhkan bukan hanya bersifat oral (wawancara) tetapi juga berupa 

dokumen tertulis ataupun sumber-sumber non-oral lainnya, yang membutuhkan interpretasi untuk 

menganalisanya, maka penelitian kualitatiflah yang tepat untuk dipergunakan. 

 

Untuk memperoleh data penelitian, peneliti di sini menggunakan beberapa metode pengumpulan data 

diantaranya yaitu: Observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari 

jawaban, mencari bukti terhadap fenomena- fenomena sosial (perilaku, kejadian kejadian, keadaan, 

benda dan simbolsimbol tertentu) selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang 

diobservasi, dengan mencatat, merekam, memotret, fenomena tersebut, penemuan data analisis.  

Metode interview disebut juga dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 3 │ Maret 2022 │    ISSN : 2620-9748              105 

 

dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan interview terstruktur. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan wawancara kepada 

informan yakni kepada teman sejawat untuk mengetahui tentang kompetensi pro fesional guru, cara 

guru mengajar dan bagaimana guru berinteraksi di lingkungan sekolah, dan juga untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan micro teaching dalam membantu meningkatkan kompetensi profesional guru. 

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti siswa, perwakilan 

masyarakat masyarakat sekitar untuk mengetahui tentang kompetensi profesional guru, kebiasaan 

guru di sekolah, pola interaksi guru di kelas, hubungan guru dengan siswa saat pembelajaran. 

 

Metode interview atau wawancara penulis mengadakan wawancara dengan beberapa orang terkait 

dengan peningkatan profesional guru dan kegiatan micro teaching di SDN 2 Kotabaru yaitu, untuk 

mencari data tentang: Kondisi guru profesional di SDN 2 Kotabaru; Pelaksanan program micro 

teaching di SDN 2 Kotabaru; dan Hasil peningkatan kompetensi profesional guru melalui program 

micro teaching. Metode ini merupakan suatu cara atau teknik memperoleh data mengenai halhal atau 

variable yang berupa catatan, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.  

 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang guru yang sudah memiliki ciri guru 

profesional, data tentang pelaksanaan program micro teaching, dan lain-lain. 

 

Analisa data adalah mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar, sehingga dapat ditemukan Tema serta dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data. Dalam penelitian ini peneliti memberikan gambaran secara menyeluruh tentang 

peningkatan kompetensi profesional guru melalui micro teaching di SDN 2 Kotabaru. Adapun 

gambaran hasil penelitian tersebut ditelaah, dikaji dan disimpulkan sesuai dengan tujuan dan 

kegunaan penelitian. Dalam memperoleh kecermatan, ketelitian dan kebenaran. 

 

Hasil Penelitian 

Setiap lembaga senantiasa menginginkan agar personil-personilnya melaksanakan tugas secara 

optimal dan menyumbangkan segenap kemampuannya untuk kepentingan lembaganya serta bekerja 

lebih baik dari hari ke hari. Disamping itu guru sebagai manusia juga membutuhkan peningkatan dan 

perbaikan pada dirinya termasuk dalam tugasnya yakni mendidik. Untuk memperbaiki, menjaga dan 

meningkatkan kemampuan tersebut, dilakukan dengan cara on the job training dan in service training. 

 

Kegiatan pembinaan tersebut tidak hanya menyangkut aspek kemampuan tetapi juga menyangkut 

karier tenaga pendidik. Peningkatan kompetensi guru adalah setiap aktivitas yag dilakukan secara 

terencana untuk menjaga dan meningkatkan pengetahuan, sikap, perbuatan, dan ketrampilan guru 

yang terkait dengan tugasnya sebagai pengajar dan pedidik, sehingga proses pembelajaran dan 

pendidikan berjalan efektif dan baik. 

 

SDN 2 Kotabaru merupakan lembaga pendidikan formal yang mempunyai tujuan menghasilkan 

output siswa yang berwawasan keilmuan dan memiliki akhlakul karimah, sehingga lulusan SDN 2 

Kotabaru ini bisa menerapkan ilmunya di masyarakat maupun dijenjang sekolah berikutnya dengan 

memiliki wawasan yang luas tentang pendidikan.  

 

Analisis Data 

Dari pengumpulan data di lapangan dengan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif 

ini memperoleh data-data tentang peningkatan kompetensi profesional guru melalui program micro 

teaching di SDN 2 Kotabaru. Data yang ditemukan peneliti analisis sebagai berikut: 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 3 │ Maret 2022 │    ISSN : 2620-9748              106 

 

 

Bentuk peningkatan kompetensi profesional guru di SDN 2 Kotabaru 

Bahwa kompetensi guru merupakan kemampuan yang wajib dimiliki guru untuk membelajarkan 

siswa agar dapat memahami, menghayati dan mengamalkan nilai -nilai Islam melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran atau latihan. Oleh karena itu, guru dituntut memiliki persyaratan tertentu 

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Maksudnya, bahwa guru harus 

Sumber Daya Manusia yang telah dipersiapkan secara khusus sebagai tenaga pendidik dan pengajar 

materi atau mempunyai kualifikasi sebagai guru yang berkompeten 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan observasi serta diperkuat dengan 

dokumentasi dapat diketahui tentang peningkatan kompetensi guru. Karena mereka telah 

diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan yang ada sehingga guru memiliki peningkatan kompetensi 

yang profesional dari kompetensi sebelumnya. 

 

Bentuk peningkatan kompetensi guru di SDN 2 Kotabaru mengacuh pada empat kompetensi yaitu 

kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional. Dari keempat kompetensi tersebut sangat 

penting dimiliki seorang guruberkaitan dengan tugasnya di sekolah.  

 

Kompetensi pedagogis sangat berperan saat guru berada di kelas kompetensi kepribadian sangat 

penting saat guru mengajar dan saat menjadi bagian dari komunitas sekolah kompetensi sosial akan 

mempengaruhi cara guru menyampaikan pengetahuan dan berinteraksi dengan peserta didik dan 

lingkungannya sedangkan kompetensi profesional akan menciptakan pembelajaran yang mencerahkan 

dan membumi sebab guru menguasai materi dan berwawasan luas serta mampu mengaitkan materi 

ajar dengan kehidupan nyata para anak didiknya.  

 

Secara khusus bentuk peningkatan kompetensi profesional guru di SDN 2 Kotabaru adalah guru : 

Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis maupun sosiologis; 

Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik; Mampu 

menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya; Mengerti dan dapat 

menerapkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif; Mampu mengembangkan dan 

menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan; Mampu mengorganisasikan dan 

melaksanakan program pembelajaran; Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik; 

Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik. 

 

Dari berbagai bentuk peningkatan kompetensi profesional tersebut secara garis besar dapat 

dikategorikan sebagai standart kompetensi profesional guru yaitu kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam.  Dengan fakta yang ada bahwa guru mampu memberikan 

pengajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dengan metode dan strategi yang relevan. 

Walaupun guru-guru itu berbeda kelulusan karena mereka selalu mendapatkan pembinaan atau 

pelatihan dalam mengajar. 

 

Sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa peningkatan kompetensi profesional guru itu dilakukan 

dengan adanya program pelatihan yang diselenggarakan oleh sekolah. Karena tanpa adanya sebuah 

pelatihan tidak akan mungkin guru bisa mengembangkan kompetensinya. 

 

Pelatihan yang diselenggarakan SDN 2 Kotabaru adalah Micro Teaching. Program micro teaching 

itulah yang dilaksanakan SDN 2 Kotabaru dalam membantu guru dalam mengembangkan kompetensi 

profesionalnya. Dalam pelaksanaan program micro teaching sama dan tidak jauh beda dengan micro 
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teaching secara umum yakni guru yang tidak praktek dalam micro teaching, berperan sebagai siswa 

dan juga sebagai observer untuk menilai dan mengkritik praktikan.  

 

Sedangkan supervisor program micro teaching adalah kepala sekolah dan ketua program micro 

teaching. Adapun tekhnik yang digunakan dalam program micro teaching adalah Quantum learning, 

problem solving dan cooperative learnimg. 

 

Sesuai dengan apa yang dilakukan SDN 2 Kotabaru dalam program micro teaching, terdapat 

peningkatan kompetensi profesional guru melalui program micro teaching yang terjelaskan dalam tiga 

tahapan yaitu: Perencanaan, kegiatan ini diawali dengan penugasan guru membuat rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang kemudian diberikan kepada kepala sekolah kemudian kepala sekolah 

menyempurnakan atau memberikan masukan. Pelaksanaan, setelah memiliki RPP yang sudah 

disempurnakan, selanjutnya praktikan mempraktekkan dengan waktu 60 menit. Dalam kegiatan ini, 

guru yang tidak tampil berperan sebagai siswa dan sekaligus sebagai pengamat. Evaluasi, pada sesi 

ini, pengamat atau yang berperan sebagai siswa dan supervisor dari program ini memberikan 

penilaian dan masukan atau hal-hal yang positif dari pembelajaran yang sudah dilakukan praktekan. 

 

Keterampilan yang diperoleh selama kegiatan micro teaching antara lain: Ketrampilan menjelaskan. 

komponennya yaitu kalimat yang digunakan guru mudah diterima siswa, membe rikan contoh yang 

mudah dipahami siswa. Ketrampilan mengelola kelas. Komponennya yaitu penciptaan kondisi belajar 

yang optimal, menunjukkan sikap tanggap, membagi perhatian kepada siswa, memberi petunjuk 

secara jelas, memberi penguatan. Ketrampilan variasi mengajar. Komponennya yaitu menggunakan 

suara, gerakan, posisi, media, suber belajar, pola interaksi yang bervariasi. Ketrampilan bertanya. 

Komponennya yaitu: pengungkapan pertanyaan secara jelas, pemberian acuan, pemberian waktu 

untuk berfikir, pemberian tuntunan. 

 

Penilaian dalam micro teaching tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, kepala sekolah, tetapi 

melibatkan juga rekan sejawat dan guru sendiri, sehingga diharapkan hasil evaluasi benar-benar valid 

karena data terkumpul dari beberapa sumber. Penilaian kepala sekolah lebih spesifik artinya aspek 

tertentu dari kompetensi guru seperti kejelasan tujuan pembelajaran, implementasi ide dan kreativitas, 

penguasaan dan penyampaian konsep pembelajaran, kemampuan berkomunikasi, control manajemen 

kelas, penilaian dan evaluasi. 

 

Program micro teaching ini sangat terbuka untuk dilakukan modifikasi dari apa yang selama ini 

diterapkan dalam pengembangan kemampuan mengajar guru. Inilah salah satu cara yang dilakukan 

SDN 2 Kotabaru untuk meningkatkan hasil kerja seorang guru dengan jalan melaksanakan program 

micro teaching. 

 

Peningkatan kompetensi profesional guru melalui program micro teaching di SDN 2 Kotabaru dapat 

diketahui dari hasil wawancara dan observasi selama penelitian. Bahwa peningkatan kompetensi 

professional guru melalui micro teaching adalah nyata dan baik. Program micro teaching berdampak 

positif bagi pengembangan keempat kompetensi guru, terutama pada kompetensi profesionalnya. 

Masing- masing guru sangat menunjukkan keprofesionalannya dalam mengajarkan pelajaran didalam 

kelas maupun berkomunikasi baik dengan orang tua siswa. karena dalam program micro teaching 

guru tidak hanya mendengarkan atau melihat guru mengajar, tetapu mereka juga memberikan umpan 

balik terhadap pelatihan tersebut. Program micro teaching telah membantu guru dalam 

mengembangkan maupun meningkatkan kompetensi profesionalnya. 
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Efektivitas program micro teaching yang disediakan SDN 2 Kotabaru memang sulit terukur dalam 

waktu yang singkat, namun menurut para guru yang telah berada di SDN 2 Kotabaru lebih dari 

setahun dan telah menjalani lama program micro teaching merasa banyak belajar dan masukan dari 

program tersebut, sehingga mereka merasa lebih percaya diridalam menjalankan tugasnya. 

 

Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa kompetensi professional guru ditingkatkan melalui 

program micro teaching. Program micro teaching yang ada di SDN 2 Kotabaru bermanfaat bagi 

peningkatan kompetensi professional guru, karena guru akan dapat menjalankan tugasnya dengan 

baik ketika ia memiliki standar kompetensi seperti dijelaskan sebelumnya. Kompetensi adalah 

kesatuan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang harus dikuasai guru dalam menjalankan tugasnya 

di dalam dan di luar kelas. 

 

Penutup 

Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang diambil adalah sebagai berikut: Bentuk peningkatan kompetensi profesional 

guru adalah semua guru memiliki pengalaman mengajar yang relevan untuk mengembangkan 

kualitasnya, setiap kali akan mengajar selalu membuat rencana pembelajaran, metode yang digunakan 

bervariasi disesuaikan dengan materi yang diajarkan dan disesuaikan dengan kondisi, melakukan 

situasi interaksi yang baik dengan siswa, bertegur sapa dengan sesama saat bertemu, berkomuikasi 

secara efektif dan selalu mengadakan evaluasi pada setiap selesai satu pokok bahasan. Pelaksanaan 

program micro teaching di SDN 2 Kotabaru, pada prinsipnya merupakan realisasi pola-pola 

pengajaran yang sesungguhnya (real teaching) yang didesain dalam bentuk mikro atau diperkecil 

dengan siswa yang tidak sebenarnya. Setiap guru membuat persiapan mengajar yang kemudian 

dilaksanakan dalam proses pembelajaran bersama siswa atau teman sejawat (peer teaching) dengan 

setting kondisi dan konteks kegiatan belajar mengajar yang sesungguhnya. Sedangkan sebagai 

observer adalah ketua program micro teaching dan/atau kepala sekolah. Peningkatan kompetensi 

profesional guru melalui program micro teaching di SDN 2 Kotabaru adalah nyata dan baik. Hasil 

yang didapat dari program micro teaching ini adalah guru sangat menunjukkan keprofesionalannya 

dalam mengajarkan pelajaran didalam kelas maupun mampu berkomunikasi secara efektif dengan 

siswa, sesama guru maupun orang tua siswa. Program micro teaching ini sangat efektif dan telah 

membantu guru dalam mengembangkan maupun meningkatkan kompetensi profesionalnya. 

 

Saran-saran 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di SDN 2 Kotabaru, maka penulis dapat memberikan saran 

atau masukkan kepada berbagai pihak yang terkait dengan hasil pnelitian antara lain: Kepala sekolah, 

kepada teman-teman kepala sekolah sudah  semestinya lebih kita meningkatkan mutu pendidikan 

dengan menambah fasilitas untuk pembelajaran yang belum ada, dan lebih memperhatikan kinerja 

guru agar kegiatan belajar mengajar di kelas dapat berjalan maksimal sehingga tujuan pembelajaran 

tercapai dengan baik, dan hasil penelitian yang penulis lakukan, peningkatan kualitas pendidikan 

sudah cukup memuaskan akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk senantiasa lebih ditingkatkan 

lagi di tahun mendatang. Program micro teaching yang ada di sekolah yang Saya pimpin SDN 2 

Kotabaru sudah cukup memuaskan juga. Hal ini terbukti adanya program tersebut yang dilakukan 

setiap dua minggu sekali di SDN 2 Kotabaru akan tetapi teman-teman kepala sekolah di sekolah lain 

diharapkan lebih meningkatkan program tersebut dengan mengikutsertakan guru untuk mengikuti 

pelatihan-pelatihan yang sangat menunjang dalam materi yang disampaikan. Bagi sekolah yang sudah 

mengalami perubahan ini hendaknya tidak merasa cukup sampai disini saja. akan tetapi lebih 

dikembangkan lagi dengan mencari berbagai referensi dan sumber-sumber lain yang mendukung. 
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ABSTRACT 

The research objectives are (1) to develop an attitude assessment grid instrument using a Likert scale for class 

1-6 Semester 2 based on the 2013 curriculum, (2) to develop an attitude assessment instrument using a Likert 

scale based on the 2013 curriculum, (3) to determine the quality an attitude assessment instrument when tested 

with peers. This research is a development research using the Sukmadinata development model, which is 

followed by 7 class and subject teachers. Cycle 1 The results of the product assessment produced by the teacher 

through this action research, namely the grid of the attitude assessment instrument using the Likert scale, 

reached an average score of 91.43%; cycle 2 in the form of a draft product of an attitude assessment instrument 

using a Likert scale achieving an average score of 90.00%; and cycle 3 the results of the test scores of the 

attitude assessment instrument using the Likert scale reached an average score of 88.90%, so that cycles 1 to 3 

had reached the specified success indicators. From the results of the analysis of the results of the development 

of the instrument, it can be concluded that action research has achieved the specified indicators of success. This 

means that the attitude assessment instrument is appropriate to be used to measure student attitudes. 

Key Word: Development, Attitude Assessment Instruments, Likert Scale. 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah (1) Mengembangkan instrumen kisi-kisi penilaian ranah sikap dengan menggunakan 

skala Likert untuk kelas 1-6 Semester 2 berdasarkan Kurikulum 2013, (2) Mengembangkan instrumen penilaian 

ranah sikap dengan menggunakan skala Likert berdasarkan kurikulum 2013, (3) Mengetahui kualitas instrumen 

penilaian ranah sikap saat diujikan dengan teman sejawat. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan 

dengan menggunakan model pengembangan Sukmadinata, yang diikuti oleh guru kelas dan mata pelajaran 

berjumlah 7 orang. Siklus 1 Hasil penilaian produk yang dihasilkan guru melalui penelitian tindakan ini yakni 

kisi-kisi instrumen penilaian ranah sikap menggunakan skala likert mencapai skor rata-rata 91,43%; siklus 2 

berupa produk draf instrumen penilaian ranah sikap menggunakan skala likert mencapai skor rata-rata 90,00%; 

dan siklus 3 hasil skor pengujian instrumen penilaian ranah sikap menggunakan skala likert mencapai skor rata-

rata 88,90%, sehingga siklus 1 sampai dengan 3 telah mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan. Dari 

hasil analisis hasil pengembangan instrumen tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan mencapai 

indikator keberhasilan yang ditentukan. Hal ini berarti bahwa instrumen penilaian ranah sikap layak digunakan 

untuk mengukur sikap siswa. 

Kata Kunci: Pengembangan, Intrumen Penilaian Ranah Sikap, Skala Likert. 
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Latar Belakang Masalah 

Dalam kurikulum 2013 penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan 

dan keterampilan. Berfokus pada penilaian aspek sikap, penilaian ini  dilakukan melalui observasi, 

penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Penilaian sikap ini bukan merupakan penilaian 

terpisah dan berdiri sendiri, namun merupakan penilaian yang pelaksanaannya terintegrasi dengan 

penilaian pengetahuan dan keterampilan, sehingga bersifat autentik. Didalam kurikulum 2013 juga 

penilaian ranah sikap dibagi menjadi dua, yaitu sikap spiritual yang terkait dengan pembentukan 

peserta didik yang beriman dan bertakwa, dan sikap sosial yang terkait dengan pembentukan peserta 

didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab. Sedangkan di dalam Standar 

Penilaian Pendidikan nomor 66 tahun 2013 dijelaskan bahwa dalam prisip penilaian harus objektif, 

terpadu, ekonomis, transparan, akuntabel dan edukatif. Sedangkan untuk melakukan penilaian 

kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan jurnal. Instrumen 

yang digunakan untuk observasi, penilaian diri dan penilaian antar peserta didik adalah daftar cek atau 

skala penilaian yang disebut rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. Skala penilaian 

dapat disusun dalam bentuk skala Likert. Skala Likert adalah skala yang dapat digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang mengenai suatu gejala atau 

fenomena.  

 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan dengan instrumen angket yang dilakukan oleh peneliti dengan 

melibatkan 7 orang guru SD di sekolah yang Saya pimpin yaitu SDN 1 Sendangayu Kec. Padangratu, 

menghasilkan data sebagai berikut; 1) Hampir semua guru (94,1%) melakukan penilaian 

pembelajaran, hanya 5,8% yang tidak melakukan penilaian. 2) Hampir semua guru (88,2%) 

melakukan penilaian tiga ranah (kognitig, afektif dan psikomotor), hanya 11,7% yang tidak 

melakukan penilaian. 3) Hampir semua guru (94,1%) melakukan penilaian pembelajaran kawasan 

afektif, sedangkan  5,8%  tidak melakukan penilaian afektif . Dari 94,1%, 81,3% menggunakan tehnik 

observasi, sedangkan sisanya 18,7% menggunakan tehnik jurnal, penilaian diri dan penilaian antar 

teman. 4) Dari 7 orang guru yang menjadi sumber informasi, dapat diketahui 34,8% guru tidak 

menggunakan instrumen penilaian untuk mengukur sikap siswa, dan 63,8% guru menggunakan 

instrumen penilaian sikap. Tehnik yang sering digunakan guru adalah observasi dengan menggunakan 

skala Likert. Sedangkan hasil pengukuran sikap dengan menggunakan instrumen yang dibuat kurang 

memuaskan dan kurang objektif dalam mengukur sikap siswa, serta kurang  mewakili seluruhnya 

sikap siswa.  

 

Dari kesimpulan seluruh informan, bahwa guru membutuhkan instrumen yang lengkap, dapat menilai 

sikap dalam proses pembelajaran, praktis, mudah, lengkap, instrumen yang baik dan luas, instrumen 

yang dapat mengukur sikap baik spiritual, sosial dan kepribadian, serta dapat diimplemantasikan 

dalam sehari-hari, dan objektif serta dapat menilai sesuai kondisi. Untuk itu peneliti berupaya 

mengembangkan alternatif instrumen penilaian ranah sikap dengan menggunakan model skala Likert, 

untuk memberikan sumbangan  pemikiran berupa instrumen penilaian sikap untuk memudahkan guru 

dalam menilai sikap dan lebih objektif dalam menentukan penilaian sikap siswa.  

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian tindakan ini dapat 

diidentifikasi sebagai berikut  Instrumen penilaian sikap yang digunakan guru hanya sekedar meniru 

dalam buku; Guru belum mampu mengembangkan instrumen yang sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran; dan dalam melakukan penilaian sikap, guru cenderung melakukannya asal-asalan untuk 

memenuhi tugas administrasi. 
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Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah 

dalam penelitian tindakan ini sebagai berikut : “Apakah workshop dapat meningkatkan kemampuan 

guru dalam mengembangkan instrumen penilaian ranah sikap dengan skala likert di SDN 1 

Sendangayu tahun 2019?” 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut; Mengembangkan instrumen penilaian ranah 

sikap dengan menggunakan skala Likert untuk kelas 1-6 Semester 2 berdasarkan Kurikulum 2013; 

dan Mengetahui kualitas instrumen penilaian ranah sikap dengan menggunakan skala Likert 

berdasarkan hasil uji di lapangan. 

 

Kajian Pustaka 

Untuk mengetahui apakah tujuan dari pembelajaran sudah tercapai atau belum serta untuk mengetahui 

sebarapa besar pencapaian dan keberhasilan dalam pembelajaran harus diadakan penilaian atau 

asesmen. Karena penilaian atau asesmen merupakan proses pengambilan dan pengolahan informasi 

untuk mencapai hasil belajar peserta didik Wardani (2012: 1). Karena penilaian merupakan salah satu 

proses pembelajaran yang memiliki peran penting. Penilaian juga dapat mengetahui kesulitan belajar 

peserta didik, sehingga dengan penilaian atau asemen dapat mengatasi permasalahan-permasalahan 

pembelajaran. Di dalam penilaian tidak bisa asal menilai, karena penilaian yang kurang baik akan 

menimbulkan subjektifitas yang tinggi dan tidak bisa mewakili keadaan siswa. Maka penilaian harus 

memiliki syarat-syarat dalam penilaian yang harus dipenihi. Slameto dalam Wardani (2012: 57) yang 

menyebutkan delapan syarat dalam penilaian,yaitu sahih, reliabel, objektif, seimbang, membedakan, 

norma, fair dan praktis.  

 

Wardani (2012: 140) menjelaskan untuk menilai kemampuan individual melalui tagihan tugas 

tertentu. Tugas tersebut menentukan kebutuhan pembelajaran, membantu dan mendorong peserta 

didik, membantu dan mendorong guru untuk mengajar yang lebih baik, menentukan strategi 

pembelajaran, akuntabilitas lembaga, dan bahkan lebih luas lagi untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan. Dalam penilaian berbasis kelas, tujuan penyusunan instrument dalam bentuk tes adalah 

untuk memberikan: Informasi tentang kemajuan hasil belajar peserta didik secara individual dalam 

mencapai tujuan pembelajaran; Informasi yang dapat digunakan untuk membina kegiatan belajar lebih 

lanjut, untuk dapat mengetahui tingkat kemampuan peserta didik, kemudian menentukan tingkat 

kesulitan dan kemudahan untuk melaksanakan kegiatan remedial, pendalaman dan pengayaan; 

Memotivasi belajar peserta didik dengan cara memberikan informasi tentang kemajuannya dan 

merangsangnya untuk melakukan usaha pemantapan atau perbaikan; Informasi semua aspek 

kemajuan setiap peserta didik dapat membantu pertumbuhannya secara efektif untuk menjadi anggota 

masyarakat dan pribadi yang utuh; Informasi dari aspek kognitif, afektif dan psikomotor dapat 

mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan peserta didik sehingga mereka dapat merancang strategi 

pembelajaran lebih lanjut; Bimbingan yang tepat untuk dapat memilih sekolah atau jabatan yang 

sesuai dengan keterampilan, minat dan kemampuannya; dan Menjamin bahwa hasil kerja peserta 

didik dan pencapaian belajarnya dapat diidentifikasi. 

 

Allen, Guy dan Edgley dalam Azwar (2003: 4) mendefinisikan “sikap sebagai suatu pola perilaku, 

tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau 

secara sederhana, sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan”. Sedangkan 

menurut Secord dan Backman dalam Azwar (2003: 4) juga mendefinisikan “sikap sebagai keteraturan 
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tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi) dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang 

terhadap suatu aspek dilingkungan sekitarnya”. 

 

Soesilo (2014: 135) menyebutkan bahwa instrument yang sering digunakan untuk mengukur sikap 

biasanya juga disebut skala sikap. Dan juga menjelaskan bahwa skala sikap merupakan gambaran 

tentang kecenderungan perilaku atau reaksi seseorang terhadap objek atau stimulus yang datang 

padanya. Sikap dapat diartikan juga sebagai bentuk perasaan mendukung (favourable) dan perasaan 

tidak mendukung (unfavourable) pada suatu objek. 

 

Struktur Sikap 

Azwar (2011: 23) menjelaskan bahwa struktur sikap terdiri dari tiga komponen yang saling 

menunjang yaitu kognisi, afeksi dan konasi. Komponen kognisi merupakan representasi apa yang 

dipercayai oleh individu pemilik sikap. Komponen kognisi berisi tentang kepercayaan seseorang 

mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Komponen afeksi merupakan 

perasaan yang menyangkut aspek emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Secara 

umum, komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu. Namun, pengertian 

perasaan pribadi seringkali sangat berbeda perwujudannya bila dikaitkan dengan sikap. Komponen 

konatif merupakan aspek kecenderungan berprilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh 

seseorang. Komponen konatif menunjukan bagaimana perilaku atau kecenderungan berprilaku yang 

ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya.  

 

Kaitan ini didasari oleh asumsi bahwa kepercayaan dan perasaan banyak mempengaruhi perilaku. 

Maksudnya, bagaimana orang berperilaku dalam situasi tertentu dan terhadap stimulus tertentu akan 

banyak ditentukan oleh bagaimana kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus tersebut. 

Kecenderungan berperilaku secara konsisten, selaras, dengan kepercayaan dan perasaan ini 

membentuk sikap individual. Karena itu, logis untuk mengharapkan bahwa sikap seseorang akan 

dicerminkan dalam bentuk tendensi perilaku terhadap objek. 

 

Metodologi Penelitian 

Berpijak dari tujuan workshop penelitian tindakan yang tergolong penelitian pengembangan ini, yaitu 

ingin mengembangkan instrumen penilaian ranah sikap dengan menggunakan skala Likert dalam 

evaluasi pembelajaran di SD, maka penelitian ini dirancang dengan pendekatan penelitian 

pengembangan.  

 

Metode penelitian pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu dan menguji produk tersebut. Pendekatan penelitian pengembangan sebenarnya 

merupakan modifikasi dari model penelitian dan pengembangan yang dikemukakan oleh Sukmadinata 

(2007:184).  

 

Sedangkan subyek yang berpartisipasi dalam worshop pengembangan instrumen penilaian ranah sikap 

adalah 7 orang guru dan uji coba produk instrumen penilaian ranah sikap pada uji coba terbatas 

melibatkan 7 orang guru untuk menguji instrumen ranah sikap milik teman sejawat sebagai pengguna.  

 

Penelitian dilakukan di SDN 1 Sendangayu Kecamatan Padangratu, dengan rentang waktu bulan 

Januari-Maret 2019 yang diikuti oleh 7 guru kelas dan mata pelajaran.  

 

Jadwal atau rencana tindakan dalam penelitian ini sebagaimana tabel di bawah ini. 
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No. Tanggal 
Siklus-

Pertemuan 
Rencana Tindakan Bukti Fisik 

1. 21 Januari 2019 Pra Siklus 

Observasi dan mengumpulkan 

informasi tentang pelaksanaan 

penilaian di sekolah 

Data hasil 

pelaksanaan penilaian 

secara umum 

2. 1-2 Februari 2019 1 (1-2) 

Tindakan pendahuluan dengan 

memberikan pencerahan tentang 

penilaian ranah sikap 

menggunakan skala likert dan 

meminta guru membaca bahan 

bacaan yang relevan, dilanjutkan 

dengan menyusun kisi-kisi 

penilaian ranah sikap 

menggunakan skala likert sesuai 

pembagian tugas yang telah 

diatur. 

Daftar hadir, foto-foto 

kegiatan, pembagian 

tugas, kisi-kisi 

penilaian ranah sikap. 

3. 
15-16 Februari 

2019 
2 (1-2) 

Sesuai dengan pembagian tugas 

dan kisi-kisi selanjutnya dengan 

bimbingan kepala sekolah, guru-

guru menyusun draf penilaian 

ranah sikap menggunakan skala 

likert. 

Daftar hadir, foto-foto 

kegiatan, draf 

penilaian ranah sikap. 

4. 1-2 Maret 2019 3 (1-2) 

Draf penilaian ranah sikap 

selanjutnya diuji coba secara 

silang dengan guru teman 

sejawat dan diakhiri dengan 

melakukan perhitungan/ analisis 

Daftar hadir, foto-foto 

kegiatan, hasil uji 

coba penilaian ranah 

sikap. 

5. 23-03-2019 Seminar hasil penelitian 

 

Pada siklus R & D mengacu pendapat Sukmadinata (2007:184) dapat disederhanakan menjadi tiga 

langkah utama, dimana masing-masing langkah mencakup beberapa langkah operasional. Tiga 

langkah utama tersebut adalah (1) tahap studi pendahuluan, (2) tahap desain dan pengembangan 

produk, (3) tahap pengujian produk. 

 

Indikator Keberhasilan 

Keberhasilan dalam pengembangan instrumen penilaian ranah sikap ini adalah 1) produk kisi-kisi 

instrumen penilaian ranah sikap mencapai skor rata-rata 85%, 2) draf penilaian ranah sikap dengan 

skala likert yang dihasilkan guru mencapai skor rata-rata minimal 85% dan 3) hasil uji coba ke guru 

teman sejawat mencapai skor rerata 85%. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Adapun instrumen yang dikembangkan peneliti berupa isnstrumen yang dapat digunakan dikurikulum 

KTSP maupun K13. Kisi-kisi instrumen penilaian sikap ini diambil dari kompetensi dasar 

berdasarkan silabus, jadi penilaian ini sesuai dengan materi yang dipelajari.Instrumen penilaian sikap 

ini dapat mengukur sikap siswa dengan lebih objektif, karena menggunakan penilaian diri dan 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 3 │ Maret 2022 │    ISSN : 2620-9748              115 

 

perhitungan skor dengan menggunakan skala deviasi normal dan cara sederhana.Pernyataan dibuat 

berdasarkan kaidah-kaidah penulisan pernyataan, menurut Edwards dalam Azwar (2011:  114). 

Komponen objek sikap terdiri dari komponen sikap afektif, kognitif dan konatif, jadi dapat mengukur 

sikap secara utuh. Instrumen skala sikap yang digunakan merupakan skala Likert dan responden 

memilih skala berdasarkan pilihan responden sendiri, jadi instrumen skala sikap ini benar-benar 

mewakili sikap siswa. Untuk itu peneliti berupaya mengembangkan alternatif instrumen penilaian 

ranah sikap dengan menggunakan model skala Likert, untuk memberikan sumbangan  pemikiran 

berupa instrumen penilaian sikap untuk memudahkan guru dalam menilai sikap dan lebih objektif 

dalam menentukan penilaian sikap kepada siswa.  

 

Pembahasan 

Mencermati pendapat beberapa ahli penilaian, seperti Allen, Guy dan Edgley dalam Azwar (2003: 4) 

mendefinisikan “sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi 

untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana, sikap adalah respon terhadap 

stimuli sosial yang telah terkondisikan”. Sedangkan menurut Secord dan Backman dalam Azwar 

(2003: 4) juga mendefinisikan “sikap sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), 

pemikiran (kognisi) dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek dilingkungan 

sekitarnya”. 

 

Soesilo (2014: 135) menyebutkan bahwa instrument yang sering digunakan untuk mengukur sikap 

biasanya juga disebut skala sikap. Dan juga menjelaskan bahwa skala sikap merupakan gambaran 

tentang kecenderungan perilaku atau reaksi seseorang terhadap objek atau stimulus yang datang 

padanya. Sikap dapat diartikan juga sebagai bentuk perasaan mendukung (favourable) dan perasaan 

tidak mendukung (unfavourable) pada suatu objek. 

 

Berdasar pendapat ahli di atas, bahwa penilaian ranah sikap yang lebih mengena adaalh menggunakan 

skala sikap yang dapat menggambarkan reaksi sebenarnya dari siswa. Maka tidaklah salah apabila 

guru-guru sekolah dasar harus memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk berupa instrumen 

penilaian ranah sikap yang disusun sendiri disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar dan kondisi 

siswa. Dengan skala sikap dapat diukur perasaan yang mendukung (favourabel) dan perasaan tidak 

mendukung (unfavourabel) pada suatu objek atau pernyataan. 

 

Pada tahapan kegiatan siklus 1 sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, telah banyak 

dipaparkan proses berlangsungnya kegiatan sesuai rencana tindakan yang dilakukan kepala sekolah 

sebagai peneliti terhadap guru-gurunya sebagai sasaran kegiatan. Proses kegiatan berlangsung dengan 

baik, guru-guru antusias, dan terjadi interaksi yang intens untuk saling berbagi dan bekerjasama. 

Dengan demikian produk yang dihasilkan untuk siklus 1 adalah kisi-kisi instrumen penilaian ranah 

sikap menggunakan skala likert yang meliputi 3 aspek, yakni kognisi, afeksi, dan konasi. Produk yang 

dihasilkan guru tentu merupakan pengalaman berharga yang hasilnya berdaya guna bagi penilaian 

ranah sikap di kelas menjadi tanggung jawabnya, setelah dinilai peneliti mencapai rata-rata skor 91,43 

 

Tahapan kegiatan penelitian tindakan sekolah model pengembangan pada siklus 2 pada intinya 

berdasar pada pendapat ahli, yaitu Azwar (2011: 108) menyatakan bahwa perancangan skala sikap 

terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu penentuan dan pembatasan sikap, serta 

penentuan dan pembatasan objek sikap yang hendak diukur. Dan juga dalam teori skema triadik 

tentang sikap disebutkan bahwa sikap mengandung aspek-aspek perasaan (afektif), fikiran (kognitif) 

dan kecenderungan bertindak (konatif). Edwards (1957) dalam Azwar (2011: 114) juga menjelaskan 

beberapa kriteria untuk menulis pernyataan. 
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Pada siklus 2 sesuai rencana tindakan adalah menyusun draf instrumen penilaian ranah sikap 

menggunakan skala likert dengan rentang nilai 1-4 kategori STS; TS; S; TS (sangat tidak setuju; tidak 

setuju; setuju; dan tidak setuju). Pada tahapan ini guru-guru menyusun butir pernyataan disesuaikan 

dengan aspek dan indikator pada kisi-kisi instrumen, sehingga memerlukan perhatian serius dan 

mendalam tentang menuliskan butir pernyataan tersebut di lembar yang disiapkan. Sesuai uraian 

kegiatan siklus 2 di atas, tampaknya guru-guru telah mampu menuangkan ide-idenya untuk dituliskan 

pada kolom pernyataan sesuai pembagian tugasnya. 

 

Dengan demikian, tahapan siklus 2 ini memberikan tantangan bagi guru untuk menyusun butir 

pernyataan yang mendukung kisi-kisi, baik aspek kognisi, afeksi, dan konasi. Pengalaman berharga 

pada sesi ini sangat menantang dan berkesan bagi guru-guru dan hasilnya mendukung kesuksesan 

pelaksanaan penilaian hasil belajar, terutama ranah sikap (KI 1 dan 2). Hasil penilaian produk yang 

telah dibuat guru mencapai rata-rata skor 90,00 

 

Pada siklus 3 sesuai rencana tindakan adalah melakukan uji coba terhadap teman sejawat secara silang 

instrumen penilaian ranah sikap menggunakan skala likert dengan rentang nilai 1-4 kategori STS; TS; 

S; TS (sangat tidak setuju; tidak setuju; setuju; dan tidak setuju). Pada tahapan ini guru-guru saling 

bertukar instrumen yang telah disusun untuk diuji coba guna mengetahui validitas instrumen sebelum 

digunakan untuk siswa, sehingga memerlukan perhatian serius dan mendalam tentang mengisi butir 

pernyataan tersebut di lembar yang disiapkan. Sesuai uraian kegiatan siklus 3 di atas, tampaknya 

guru-guru telah mampu memahami butir-butir pernyataan sesuai pembagian tugasnya, sehingga dapat 

dengan mudah membubuhkan ceklis pada kolom yang sesuai, kemudian dikembalikan dengan guru 

pemilik instrumen dan dilakukan penghitungan atau analisis. 

 

Dengan demikian, tahapan siklus 3 ini memberikan tantangan bagi guru untuk membiasakan diri 

menguji coba setiap butir pernyataan yang dibuat, baik aspek kognisi, afeksi, dan konasi. Pengalaman 

berharga pada sesi ini sangat menantang dan berkesan bagi guru-guru dan hasilnya mendukung 

kesuksesan pelaksanaan penilaian hasil belajar, terutama ranah sikap (KI 1 dan 2). 

 

Diakhir pembahasan ini dapat peneliti kemukakan bahwa produk yang dikembangkan guru-guru 

berupa instrumen penilaian ranah sikap dapat digunakan di kurikulum KTSP maupun K13. Kisi-kisi 

instrumen penilaian sikap ini diambil dari Kompetensi Dasar berdasarkan silabus, jadi penilaian ini 

sesuai dengan materi yang dipelajari. Dari silabus diambil kompetensi dasar dalam satu subtema, 

karena instrumen penilaian ini bersifat sumatif.  

 

Pada penelitian ini peneliti berfokus untuk mengambil objek sikap tanggung jawab pelestarian 

lingkungan. Kemudian objek sikap tersebut didefinisikan. Dari definisi objek sikap tersebut, 

dikembangkan menjadi indikator objek sikap. Indikator objek sikap tersebut dibagi menjadi tiga 

komponen, yaitu kognisi, afeksi dan konasi. Setelah objek sikap didefinisikan dan dibuat indikator, 

langkah selanjutnya dikembangkan lagi menjadi kisi-kisi instrumen penilaian ranah sikap.  

 

Berdasarkan kisi-kisi inilah pernyataan dibuat dan dijadikan pernyataan favorabel dan unfavorabel. 

Pernyataan juga dibuat berdasarkan kaidah-kaidah penulisan pernyataan. Instrumen penilaian sikap ini 

dapat mengukur sikap siswa dengan lebih objektif, karena menggunakan penilaian diri dan 

perhitungan skor dengan menggunakan skala deviasi normal dan cara sederhana. Jadi instrumen skala 

sikap ini benar-benar mewakili sikap siswa. Kemudian produk yang sudah didesain berupa instrumen 

penilaian ranah sikap diuji validasi teman sejawat untuk mengetahui kelayakan instrumen. Hasil 

penilaian produk yang dibuat guru mencapai rata-rata skor 88,90 (terlampir kode 03). 
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Untuk memperjelas perkembangan hasil penilaian produk penilaian ranah sikap dengan menggunakan 

skala Likert yang telah dibuat oleh guru-guru siklus 1-3, maka dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 

 

 

 
 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

Dari uraian yang sebelumnya, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa Hasil pengembangan 

instrumen penilaian ranah sikap yang dikembangkan berupa instrumen pengukuran sikap berupa 

pernyataan yang dibentuk didalam skala Likert. Pernyataan ini dibuat berdasarkan standar kompetensi 

kemudian didefinisikan objek sikap yang ada dalam standar kompetensi. Lalu dibuat kisi-

kisi/indikator variabel objek sikap yang akan dikembangkan. Kisi-kisi yang sudah dibuat kemudian 

dikembangkan menjadi pernyataan sikap yang dibentuk di dalam skala Likert.  

 

Penelitian ini, peneliti menghitung dengan cara sederhana yang telah diuraikan hasilnya di setiap 

siklus, yakni : Siklus 1 Hasil penilaian produk yang dihasilkan guru melalui penelitian tindakan ini 

yakni kisi-kisi instrumen penilaian ranah sikap menggunakan skala likert mencapai skor rata-rata 

91,43%; siklus 2 berupa produk draf instrumen penilaian ranah sikap menggunakan skala likert 

mencapai skor rata-rata 90,00%; dan siklus 3 hasil skor pengujian instrumen penilaian ranah sikap 

menggunakan skala likert mencapai skor rata-rata 88,90%, sehingga siklus 1 sampai dengan 3 telah 

mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan. 

 

Saran 

Saran kepada guru-guru agar lebih mengembangkan kemampuan menyusun instrumen penilaian 

ranah sikap menggunakan skala likert untuk indikator lainnya sehingga semakin tepat menilai sikap 

siswa yang sebenarnya, dengan prosedur yang benar. 
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Grafik 1 Perkembangan Nilai Rata-rata hasil kerja guru 
menyusun penilaian ranah sikap menggunakan skala Likert di 

SDN 1 Sendangayu Kec. Padangratu Tahun 2019
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*Onik Sujarwati 

 

ABSTRACT 

The aims of this action research are: (a) Want to know the increase in students' interest in writing through 

pictures. (b) Want to know students' writing ability through picture media. This study uses two rounds of action 

research. Each round consists of four stages, namely: design, activities and observations, reflection, and 

revision. The target of this research is the third grade students of SDN Karangsari, Padangratu District. The 

data obtained in the form of formative test results, observation sheets of teaching and learning activities. The 

results of the analysis showed that student learning outcomes have increased from each cycle, namely, cycle I 

meeting 1 (12%), cycle I meeting 2 (36%), cycle II meeting 1 (76%) and cycle 2 meeting 2 (100%). The 

conclusion of this study is that image media can have a positive effect on interest in writing for third grade 

students at SDN Karangsari, Padangratu District, and image media can be used as an alternative to learning 

Indonesian. 

Key Word: Interests, Composing, Picture Media 

 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian tindakan ini adalah: (a) Ingin mengetahui peningkatan minat mengarang siswa melalui 

media gambar. (b) Ingin mengetahui kemampuan mengarang siswa melalui media gambar. Penelitian ini 

menggunakan penelitian tindakan (action research) sebanyak dua putaran. Setiap putaran terdiri dari empat 

tahap yaitu: rancangan, kegiatan dan pengamatan, refleksi, dan refisi. Sasaran penelitian ini adalah siswa kelas 

III SDN Karangsari Kecamatan Padangratu. Data yang diperoleh berupa hasil tes formatif, lembar observasi 

kegiatan belajar mengajar. Hasil analis didapatkan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari setiap 

siklusnya yaitu, siklus I pertemuan 1 (12%), siklus I pertemuan 2 (36%), siklsu II petemuan 1 (76%) dan siklus 

2 pertemuan 2 (100%). Kesimpulan dari penelitian ini adalah media gambar dapat berpengaruh positif terhadap 

minat mengarang siswa kelas III SDN Karangsari Kecamatan Padangratu, serta media gambar dapat digunakan 

sebagai salah satu alternatif pembelajaran bahasa Indonesia. 

Kata Kunci: Minat, Mengarang, Media Gambar   

 

 

Latar Belakang Masalah Penelitian 

Proses pembelajaran yang bermutu dan berkwalitas tergantung pada guru yang mampu dan dapat 

mengaktifkan siswanya dalam proses belajar Dimana siswa diberi kesempatan untuk mencoba, 

mengalami dan dapat melaksanakan atau mempraktekkan apa yang telah dipelajarinya untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik. H.G. Tarigan mengemukakan bahwa keterampilan berbahasa 

memiliki empat komponen, yaitu : keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan 

membaca dan keterampilan menulis. 
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Keempat keterampilan berbahasa di atas merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, 

tetapi hanya dapat dibedakan. Keterampilan yang satu bergantung kepada ketiga keterampilan yang 

lainnya. Contohnya seseorang trampil menulis karena mampu membaca ,menyimak dan berbicara. 

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa pengajaran Bahasa Indonesia dalam aspek menulis merupakan 

salah satu komponen yang dapat menentukan dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

 

Kenyataan di lapangan sebagian besar siswa masih kurang memiliki kemampuan dalam menuangkan 

ide-ide  atau gagasan yang dapat dituliskan pada sebuah karangan. Salah satu alternative untuk 

memecahkan masalah siswa tersebut adalah dilakukan kegiatan menulis karangan dengan 

mempergunakan media gambar. Melalui kegiatan ini siswa dilatih untuk mengekpresikan perasaan 

dan pikirannya sehingga dapat mengungkapkan ide-ide dan gagasan dalam bentuk menulis karangan. 

Disamping itu siswa dilatih menulis karangan dengan ejaan  yang benar sesuai dengan tema gambar. 

Secara bertahap siswa dapat berekspresi mulai dari penetapan paragraph pada gambar seri yang tepat, 

kemudian dapat mengembangkan pokok pikiran melalui membuat kalimat sederhana sampai pada 

peulisan karangan yang diharapkan.   

 

Dari hasil prestasi rata-rata siswa dari sejumlah 25 siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di 

semester II tahun pelajaran 2018/2019 mencapai 45 sedangkan siswa yang tuntas belajar hanya 

sebesar 12% dengan KKM yang ditetapkan sekolah sebesar 60, dengan kata lain belum mencapai 

target yang diharapkan. 

 

Hasil pengamatan tersebut, untuk mengatasi kesulitan siswa dalam menulis karangan, penulis 

mengadakan perbaikan pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan Penelitian 

Tindakan Kelas dengan judul: Meningkatkan Minat dan Kemampuan Siswa dalam Menulis Karangan 

Melalui Media Gambar Pada Siswa Kelas III SDN Karangsari Kecamatan Padangratu Kabupaten 

Lampung Tengah. 

 

Rumusan Masalah Penelitian. 

Penelitian tindakan kelas ini difokuskan pada proses pembelajaran, yaitu pembelajaran keterampilan 

menulis di sekolah dasar. Model pembelajaran yang dipergunakan adalah menggunakan media 

gambar, sehingga siswa dapat  mengurutkan kejadian – kejadian yang sesuai dalam gambar. 

 

Berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :                                                                                                                

Apakah media gambar dapat meningkatkan minat dan kemampuan  siswa dalam menulis karangan? 

Bagaimana proses kemampuan minat siswa dalam menulis karangan sebelum dan sesudah 

menggunakan media gambar? Seberapa besar penggunaan media gambar dapat meningkatkan 

kemampuan minat siswa dalam menulis karangan? 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: Meningkatkan minat siswa dalam 

menulis karangan melalui media gambar. Menganalisis apakah media gambar dapat diterima siswa 

sebagai kemudahan dalam menulis karangan. Mengukur seberapa besar penggunaan media gambar 

dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis karangan. 

 

Kajian Pustaka 

Sukardi (1987:25) mengemukakan bahwa minat belajar adalah suatu kerangka mental yang terdiri 

dari kombinasi gerak perpaduan dan campuran dari perasaan, prasangka, cemas dan kecenderungan-

kecenderungan, lain yang biasa mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Menurut Belly 
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(2006:4), minat adalah keinginan yang didorong oleh suatu keinginan setelah melihat, mengamati dan 

membandingkan serta mempertimbangkan dengan kebutuhan yang diinginkannya.  

 

Selanjutnya menurut Bob dan Anik Anwar (1983:210), mengemukakan bahwa minat adalah keadaan 

emosi yang ditujukan kepada sesuatu. Dari kedua pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan minat ialah suatu kondisi kejiwaan seseorang untuk dapat menerima atau 

melakukan sesuatu objek atau kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pengertian 

belajar dapat dikemukakan sebagai berikut: belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil 

pengalaman kecuali perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh proses menjadi matangnya 

seseorang atau perubahan yang intensif atau bersifat temporer. (Oemar Hamalik, 1983:34) 

 

Pendapat lain seperti yang dikemukakan oleh Yusuf Djayadisastra (1989:8), ialah: belajar adalah pada 

hakekatnya “suatu perubahan, baik sikap maupun tingkah laku kearah yang baik, kuantitatif dan 

kualitatif yang fungsinya lebih tinggi dari semula. Disamping itu Ahmad Tono (1978:25), juga 

mengemukakan bahwa: belajar terdiri dari melakukan sesuatu yang baru, kemudian sesuatu yang baru 

tersebut dicamkan atau dipahami oleh individu kemudian ditampilkan kembali dalam kegiatan 

kemudian. Setelah membahas tentang pengertian minat dan belajar maka yang maksud tentang minat 

belajar itu ialah kondisi kejiwaan yang dialami oleh siswa untuk menerima atau melakukan suatu 

aktivitas belajar. 

 

Pelaksanaan Perbaikan Pembelajaran 

Metode yang digunakan dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah Deskriptif Analitik, yaitu studi 

yang digunakan untuk mengumpulkan data, mendeskripsikan, mengolah, menganalisa, menyimpulkan 

dan menafsirkan data sehingga memperoleh gambaran yang sistematis. Penelitian tindakan kelas ini 

dilaksanakan di SDN Karangsari Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah. Subjek 

penelitian ini adalah kelas III dengan jumlah siswa sebanyak 25 orang. Kelas tersebut dipakai sebagai 

subjek penelitian karena rata-rata hasil uji kompetensi siswa yang mencapai KKM hanya 12 % dan 

hasil belajarnya masih belum memuaskan. Oleh karena itu memerlukan penanganan yang segera. 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester satu tahun pelajaran 2018/2019. Waktu yang diperlukan 

untuk pembelajaran materi Menulis Karangan adalah 8 jam pelajaran. Dalam satu minggu 4 jam 

pelajaran, setiap jam berlangsung tatap muka selama 35 menit.  

 

Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik kuantitatif yang berupa perhitungan 

dan teknik kualitatif yang berupa uraian. Setelah data terkumpul dan diperiksa, apabila memenuhi 

persyaratan maka data tersebut ditabulasikan dalam tabel yang telah siap untuk pengolahan. Setelah 

itu dicek kebenarannya kemudian dihitung persentasenya. 

 

Indikator Keberhasilan 

Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan prestasi belajar siswa adalah adanya 

peningkatan prestasi belajar siswa baik secara klasikal maupun individual. Secara individual, siswa 

dinyatakan tuntas belajar jika telah mencapai tingkat pemahaman materi 70% yang ditunjukkan 

dengan perolehan nilai tes formatif 60 atau lebih. Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat 

keberhasilan perbaikan pembelajaran adalah jika ada peningkatan hasil belajar secara klasikal dan 

individual, serta minimal 80% dari siswa tuntas dalam belajar, maka intervensi yang dilakukan 

dikatakan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

 

Kriteria kektuntasan siswa diukur dengan pedoman penilaian sebagai berikut:  
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Tabel Pedoman Kualifikasi Penilaian Hasil Belajar 

Skor Akhir Kriteria 

x < 20% Sangat tidak baik 

20% ≤ x < 40% Kurang baik 

40% ≤ x < 60% Cukup 

60% ≤ x < 80% Baik 

x ≥ 80% Sangat Baik 

Sumber: Riduwan (2013:95) 

 

  

Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Pembelajaran dimulai dengan mengadakan tugas awal di kelas III untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa dalam menulis karangan. Nilai tugas awal dijadikan acuan untuk mengetahui hasil kemampuan 

siswa kelas III setelah menggunakan media gambar. Tugas  awal tentang menulis karangan sederhana. 

Perolehan nilai tugas awal ini akan dijadikan acuan untuk mengetahui peningkatan hasil kemampuan  

siswa setelah menggunakan  media gambar.  

 

Data hasil nilai tes awal bahwa siswa hanya memperoleh rata-rata 45 dengan nilai tertinggi 75 dan 

nilai terendah 25. Siswa yang hasil belajarnya diatas KKM hanya 3 orang atau hanya 12 % dari nilai 

KKM yang ditetapkan yaitu 60. Hal ini memberikan gambaran bahwa hasil kemampuan siswa pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia tentang menulis karangan masih tergolong rendah. 

 

Pembahasan 

Dari hasil pembelajaran menggunakan alat peraga media gambar dan jawaban soal-soal evaluasi yang 

diberikan, kemudian penulis menggunakan jawaban-jawaban tersebut untuk mengetahui apakah 

pembelajaran Bahasa Indonesia menggunakan alat peraga media gambar tesebut dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas III SDN Karangsari Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah. 

Berikut ini adalah data yang diperoleh dari hasil siklus I dan siklus II. 

 

Tabel Rekapitulasi Nilai Siklus I dan Siklus II 

No Nama Siswa 
Siklus I Siklus II 

Pert 1 Pert 2 Pert 1 Pert 2 

1 alfin ajdi prasetyo 50 63 63 75 

2 alfin nurhidayat 38 50 63 88 

3 ahmad dwi Fernando 38 50 75 100 

4 al fath Kurniawan 63 75 75 100 

5 anjani jesika putri 38 50 50 75 

6 bilqis alif fatir 50 50 63 88 

7 bintang revan juanda 50 63 88 100 

8 chelsea supitriyani 38 50 50 75 

9 chika adelya putri 25 38 38 75 

10 clarisa adilia afianti 50 63 63 75 

11 dimas dwi ardian 63 63 88 100 

12 dwi febriansyah 50 50 63 75 

13 dwi novi anggraini 50 63 100 100 

14 fahri julianto 38 38 63 75 
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15 fana cahaya lestari 63 75 75 100 

16 fara zakia talita sakhi 38 50 75 75 

17 faza arya aditama 38 50 50 75 

18 febri nanda saputra 75 88 88 88 

19 janius aldo saputra 50 50 63 100 

20 jeni amelia putri 38 50 50 75 

21 junipa anggraini 50 50 75 100 

22 agus jatmiko 25 38 38 75 

23 chika agustin 38 38 63 75 

24 Muhammad Rizky F. 63 63 75 100 

25 Nando Eko Saputro 38 50 75 75 

 Rata-Rata 46 55 67 86 

 Nilai Tertinggi 75 88 100 100 

 Nilai Terendah 25 38 38 75 

 Persentase Ketuntasan 20 % 36 % 76  100 % 

 

Hasil penelitian selama dua siklus yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi 

menulis karangan dengan media gambar, terlihat pada pelaksanaan siklus I dan siklus II telah 

menunjukkan hal-hal sebagai berikut: Proses pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan 

alat peraga media gambar ditinjau dari segi interaksi siswa dan guru: Pada awal pelajaran, guru 

membuka pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan alat peraga media gambar sebagai 

titik tolak pelajaran. Kemudian guru mengarahkan dan menjelaskan bagaimana siswa belajar dengan 

baik. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, guru mengelola kelas secara interaktif, 

membimbing siswa, dan memotivasi siwa untuk aktif berperan dalam kegiatan pembelajaran. Pada 

akhir pelajaran, guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian 

guru mengevaluasi siswa dengan memberikan soal-soal relevan terhadap konsep pada kesimpulan. 

Telah ada peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Ditinjau dari 

keefektifan alat peraga, jika kita melihat data di atas, akan tampak keefektifan penggunaan alat peraga 

media gambar pada siklus II yang terbukti adanya peningkatan nilai rata-rata yaitu 86.  Hal itu sudah 

menandakan bahwa penggunaan alat peraga pada pembelajaran siklus II memberikan kontribusi yang 

cukup besar bagi peningkatan hasil belajar belajar siswa. Untuk itulah, pembelajaran Bahasa 

Indonesia kelas III sebisa mungkin harus menggunakan alat peraga media gambar. 

 

Diagram Peningkatan Persentase Ketuntasan Pada Siklsu I dan Siklus II 

 
Dilihat dari diagram di atas, sangat terlihat adanya peningkatan hasil belajar siswa dari mulai 

pertemuan siklus I sampai dengan pertemuan 2 siklus II. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penelitian 
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perbaikan pembelajaran yang dilakukan di SDN Karangsari Kecamatan Padangratu Kabupaten 

Lampung Tengah berhasil dengan memuaskan. 

 

Kesimpulan   

Berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: Pembelajaran dengan media gambar memiliki dampak positif dalam meningkatkan minat 

belajar siswa yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu 

siklus I pertemuan 1 (12%), siklus I pertemuan 2 (36%), siklsu II petemuan 1 (76%) dan siklus 2 

pertemuan 2 (100%).  Penggunaan media gambar mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa yang ditunjukan dengan hasil wawancara dengan sebagian 

siswa, rata-rata jawaban siswa menyatakan bahwa siswa tertarik dan berminat dengan media berupa 

gambar sehingga mereka menjadi termotivasi untuk belajar. 

 

Saran 

Hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses belajar mengajar bahasa Indonesia 

lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang optimal bagi siswa, maka disampaikan saran sebagai 

berikut: untuk melaksanakan pembelajaran yang menggunakan media gambar memerlukan persiapan 

yang cukup matang, sehingga guru harus mampu menentukan atau memilih topik yang benar-benar 

bisa diterapkan dalam proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang optimal. Dalam rangka 

meningkatkan minat belajar siswa, guru hendaknya lebih sering melatih siswa dengan berbagai media 

pembelajaran, walau dalam taraf yang sederhana, dimana siswa nantinya dapat menemukan 

pengetahuan baru, memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga siswa berhasil atau mampu 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, karena 

hasil penelitian ini hanya dilakuakan di SDN Karangsari Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung 

Tengah tahun pelajaran 2018/2019. 
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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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