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ABSTRACT 

The purpose of implementing this school action research activity is to improve the ability of teachers to use 

audiovisual media in the learning process through supervision of class visits. This research is a school action 

research with four main steps, namely: action planning, action implementation, observation and reflexes. The 

subject of the research is the class teacher at the SD Binaan Kec. Pugung of the District. Tanggamus. Data 

collection techniques using observation and documentation techniques. Data validation with triangulation 

technique. The data analysis method in this study used qualitative data analysis. The results showed that the 

teacher's ability to use audio-visual media in the initial conditions only reached an average number of 43.21 

with LESS criteria and the first cycle increased to 65.00 in ENOUGH criteria and in the last cycle to 84.10 in 

GOOD criteria, and overall individually per teacher in the initial conditions there were no teachers who were 

declared complete, increasing to 6 teachers or 50% and in the last cycle to 12 teachers or 100%. From the 

explanation above, it can be concluded that the implementation of supervision with the class visit technique is 

proven to be able to improve the ability of the teachers at the SD Binaan Kec. Pugung of the District. 

Tanggamus Semester 1 of the 2019/2020 Academic Year in the use of audio-visual media in the implementation 

of learning activities. 

Key Word: Ability, Audio Visual Media, Class Visit 

 

ABSTRAK 

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan penelitian tindakan sekolah ini adalah untuk meningkatkan kemampuan guru 

dalam penggunaan media audiovisual pada proses pembelajaran melalui supervisi kunjungan kelas. Penelitian 

ini adalah penelitian tindakan sekolah dengan empat langkah pokok, yaitu : perencanaan tindakan, pelaksanaan 

tindakan, pengamatan dan refleks. Subjek penelitian adalah guru kelas di SD Binaan Kec. Pugung Kab. 

Tanggamus. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Validasi data 

dengan teknik triangulasi. Metode analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis data kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam menggunakan media audio visual pada kondisi 

awal hanya mencapai angka rerata sebesar 43,21 dengan kriteria KURANG dan siklus pertama meningkat 

menjadi 65,00 dalam kriteria CUKUP dan pada siklus terakhir menjadi 84,10 dalam kriteria BAIK, dan secara 

individual per guru pada kondisi awal belum ada guru yang dinyatakan tuntas, meningkat menjadi 6 guru atau 

50% dan pada siklus terakhir menjadi 12 orang guru atau 100%. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan supervisi dengan teknik kunjungan kelas terbukti dapat meningkatkan kemampuan guru-

guru di SD Binaan Kec. Pugung Kab. Tanggamus Semester 1  Tahun Pelajaran 2019/2020 dalam penggunaan 

media audio visual pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

Kata Kunci : Kemampuan, Media Audio Visual, Kunjungan Kelas 
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Latar Belakang Masalah  

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berpengaruh terhadap penggunaan alat-alat bantu 

mengajar di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Bagi sekolah yang sudah 

maju dan mampu, telah menggunakan alat-alat tersebut sebagai alat bantu mengajar, sehingga 

pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien dan menyenangkan. Dengan kemajuan teknologi, 

perkembangan pendidikan di sekolah semakin lama semakin mengalami perubahan dan mendorong 

berbagai usaha perubahan. Pendidikan di sekolah-sekolah kita telah menunjukkan perkembangan 

pesat pada bidang kurikulum, metodologi, peralatan, dan penilaian. Begitu juga, telah terjadi 

perubahan pada bidang administrasi pendidikan, organisasi, personil SDM, dan supervise pendidikan. 

Maka, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa perubahan yang terjadi merupakan pembaharuan 

dalam sistem pendidikan yang menyangkut semua aspek atau komponen yang ada. Kemajuan dan 

peranan teknologi sudah sedemikian menonjol, sehingga penggunaan alat-alat, perlengkapan 

pendidikan, media pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah mulai disesuaikan dengan 

kemajuan. Penggunaan alat-alat bantu mengajar, alat-alat bantu peraga pendidikan, audio, visual, 

audio-visual serta perlengkapan sekolah serta perlengkapan peralatan kerja lainnya, disesuaikan 

dengan perkembangan tersebut. Penggunaan teknologi informasi telah mempengaruhi penggunaan 

berbagai jenis media, sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran.  

 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bertujuan. Tujuan ini harus searah dengan tujuan belajar 

siswa dan kurikulum. Tujuan belajar siswa ialah mencapai perkembangan optimal, yang meliputi 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan demikian, tujuan pembelajaran adalah agar siswa 

mencapai perkembangan optimal dalam ketiga aspek tersebut. Untuk mencapai tujuan yang sama itu, 

siswa melakukan kegiatan belajar, sedangkan guru melakukan pembelajaran. Kedua kegiatan tersebut 

saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang sama. Tujuan kurikulum adalah terpenuhinya semua 

targetan tujuan yang dalam dokumen tertulis untuk mencapai tujuan pembelajaran berdasarkan 

tingkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran yang ditetapkan. Peningkatan kualitas proses dan 

hasil pembelajaran bagi pembelajar di setiap jenjang dan tingkat pendidikan perlu diwujudkan agar 

diperoleh kualitas sumber daya manusia Indonesia yang dapat menunjang pembangunan nasional. 

Pada posisi ini peran pengajar sangat menentukan, sebab pengajarlah yang terlibat langsung dalam 

membina dan mengajar para pembelajar di sekolah melalui proses pembelajaran. 

 

Salah satu upaya untuk peningkatan proses pembelajaran adalah penggunaan media dalam proses 

pembelajaran. Penggunaan media dapat mempertinggi kualitas proses pembelajaran yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan kualitas hasil belajar para pembelajar. Dilihat dari penjelasan di atas, 

dalam proses pembelajaran ada dua unsur yang sangat penting, yaitu: 1) Metode pembelajaran dan 2) 

Media pembelajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. Pemilihan salah satu metode mengajar 

tertentu akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai 

aspek yang lain yang harus diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan, jenis, tugas dan 

respon, yang diharapkan dikuasai oleh siswa setelah pembelajaran berlangsung dan konteks 

pembelajaran serta karakteristik siswa. Meskipun demikian dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi 

utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, 

kondisi dan lingkungan belajar yang ditata rapi dan diciptakan oleh guru. 

 

Asra (2007: 5.6) mengungkapkan bahwa media audio visual adalah salah satu media yang dapat 

dilihat dan didengar, seperti film bersuara, video, TV, dan sound silde. Alat-alat audio visual dapat 

menyampaikan pengertian atau informasi dengan cara lebih konkret atau lebih nyata yang 

disampaikan dengan kata-kata yang diucapkan, dicetak atau ditulis. Hal tersebut sesuai dengan taraf 

berpikir anak usia dini yang masih berada pada taraf berpikir konkret, sebagaimana Piaget (dalam 
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Budi, 2006: 54-58) mengungkapkan bahwa anak usia dini berada pada taraf berpikir konkret, anak 

hanya mampu berpikir dengan logika untuk memecahkan masalah yang sifatnya konkret atau nyata 

saja, yaitu dengan cara mengamati atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pemecahan 

masalah itu. 

 

Pada dasarnya anak belajar melalui benda/objek konkret. Untuk memahami konsep abstrak, anak-

anak memerlukan benda-benda konkret sebagai perantara atau visualisasinya. Konsep abstrak itu 

dicapai melalui tingkat-tingkat belajar yang berbeda-beda. Bahkan orang dewasa pun yang pada 

umumnya sudah dapat memahami konsep abstrak, pada keadaan tertentu sering memerlukan 

visualisasi. Belajar anak akan dapat meningkat bila ada motivasi. Karena itu dalam pengajaran 

diperlukan faktor-faktor yang dapat memotivasi anak untuk belajar, bahkan untuk pengajar. Misalnya 

: pengajaran supaya menarik, dapat menimbulkan minat, sikap guru dan penilaian baik, suasana 

sekolah menyenangkan, ada imbalan bagi guru yang baik, dan lain-lain. Selanjutnya konsep abstrak 

yang baru dipahami siswa itu akan melekat dan tahan lama bila siswa belajar melalui perbuatan dan 

dapat dimengerti, bukan hanya mengingat fakta. Karena itulah dalam pembelajaran kita sering 

menggunakan alat peraga. 

 

Berkenaan dengan hal di atas, sudah semestinya guru menggunaan alat peraga/media pembelajaran 

dalam proses pembelajaran, karena di tangan gurulah keberhasilan peserta didik dan kualitas proses 

belajar mengajar ditentukan. Guru merupakan komponen yang dominan dalam sistem pendidikan 

secara keseluruhan. Peran guru menjadi utama dalam pendidikan, khususnya yang diselenggarakan 

secara formal di sekolah. Guru juga merupakan komponen yang sangat mempengarui terciptanya 

proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang 

signifikan tanpa didukung oleh guru yang berkualitas (Mulyasa, 2009: 5).  

 

Data awal yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa dari 12 guru di SD binaan Kec. Pugung Kab. 

Tanggamus  belum ada guru yang mendapat kriteria penilaian baik dalam penggunaan media 

audiovisual. Dari 12 guru hanya 4 guru  atau 33,33% yang mendapat kriteria penilaian cukup, dan 8 

guru atau 66,67% mendapat penilaian kurang. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang harus 

secepatnya mendapatkan penanganan serius.  

 

Teknik kunjungan kelas merupakan salah satu dari sekian banyak teknik supervisi pendidikan. Teknik 

ini dapat dikategorikan sebagai teknik supervisi yang bersifat indiviual, karena secara praktis, 

dilaksanakan oleh supervisor secara perorangan dalam upaya membina dan mengembangkan 

kemampuan guru dikelas. Istilah “membina” dimaksudkan sebagai bentuk bantuan yang diberikan 

supervisor kepada guru yang dianggap mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan 

istilah “mengembangkan” dimaksudkan sebagai bentuk bantuan terhadap guru dalam menjalankan 

tugasnya terutama berhubungan dengan adanya suatu program baru dalam konteks pembelajaran. 

 

Kunjungan kelas juga dapat berarti kunjungan sewaktu-waktu yang dilakukan oleh seorang supervisor 

(kepala sekolah, penilik atau pengawas) untuk melihat atau mengamati seorang guru yang sedang 

mengajar. Kunjungan kelas dilakukan dalam upaya supervisor memperoleh data tentang keadaan 

sebenarnya mengenai kemampuan dan keterampilan guru dalam mengajar. Dengan data dan 

informasi tersebut, diantara guru dengan supervisor akan terjadi perbincangan tentang kesulitan-

kesulitan yang dihadapi guru untuk kemudian mencari alternatif pemecahannya dengan baik, 

sehingga situasi belajar mengajar dapat ditingkatkan menjadi lebih baik. 
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Dalam teknis pelaksanaan kunjungan kelas tersebut dapat dibedakan antara lain kunjungan lengkap 

dengan kunjungan spesifik. Kunjungan lengkap adalah kunjungan yang dilakukan untuk 

mengobservasi seluruh aspek belajar-mengajar, misalnya persiapan guru, sarana atau alat pelajaran, 

keterlibatan siswa, tujuan yang dicapai, materi, metode dan sebagainya. Sedangkan kunjungan 

spesifik ialah kunjungan yang dilakukan untuk mengobservasi satu aspek tertentu. Misalnya 

mengobservasi penggunaan metode pengajaran saja, atau penilaian guru terhadap hasil belajar siswa 

saja dan seterusnya, dan pada penelitian tindakan sekolah ini dikhususkan pada penggunaan media 

audiovisual.  

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul sebagai berikut: 

Rendahnya kemampuan guru-guru dalam penggunaan media audiovisual. Guru-guru lebih cenderung 

menggunakan metode ceramah dan hanya menggunakan kapur dan papan tulis untuk mencatat materi 

pelajaran, sehingga penggunaan media dapat mempertinggi kualitas proses pembelajaran yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan kualitas hasil belajar para pembelajar kurang diperhatikan. Guru 

beranggapan bahwa penggunaan alat peraga sangat merepotkan dan membutuhkan waktu yang cukup 

banyak dan  merasa kesulitan menggunaan media audiovisual 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, pokok masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan seperti tertuang pada pertanyaan berikut : Bagaimana proses pelaksanaan kunjungan 

kelas sebagai upaya meningkatkan kemampuan guru-guru di SD Binaan Kec. Pugung Kab. 

Tanggamus  dalam menggunakan media audiovisual pada semester 1 tahun pelajaran 2019/2020? 

Bagaimana peningkatan kemampuan guru-guru di SD Binaan Kec. Pugung Kab. Tanggamus  dalam 

penggunaan media audiovisual  setelah dilaksanakan supervisi kunjungan kelas pada semester 1 tahun 

pelajaran 2019/2020? 

 

Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari pelaksanaan kegiatan penelitian tindakan 

sekolah adalah : Memberikan penjelasan tentang proses pelaksanaan kunjungan kelas sebagai upaya 

meningkatkan kemampuan guru-guru di SD Binaan Kec. Pugung Kab. Tanggamus  dalam 

menggunakan media audiovisual pada semester 1 tahun pelajaran 2019/2020. Meningkatkan 

kemampuan guru-guru di SD Binaan Kec. Pugung Kab. Tanggamus  dalam penggunaan media 

audiovisual  setelah dilaksanakan supervisi kunjungan kelas semester 1 tahun pelajaran 2019/2020. 

 

Kajian Pustaka  

Tugas guru yang utama adalah memberikan pengetahuan (cognitive) sikap dan nilai (effective) dan 

keterampilan (psikomotor) kepada peserta didik. Dengan kata lain guru yang utama terletak di 

lapangan pengajaran, karena pengajaran merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan pendidikan 

(Idris, 1981 : 76). Selain itu juga tugas guru di sekolah pada dasarnya adalah usaha guru dalam 

menterjemahkan isi kurikulum pendidikan nasional yang termuat dalam juknis kurikulum. 

 

Seorang guru akan melaksanakan tugasnya dengan baik apabila ia menguasai dan mampu 

melaksanakan keterampilan mengajar dengan menggunakan metode yang sesuai dengan pelajaran, 

tujuan dan pokok bahasan yang diajarkannya. Bahan pelajaran yang dikuasainya belum tentu dapat 

dicerna oleh siswa bila tidak disampaikan dengan baik. Proses penyampaian ini memerlukan 

kecakapan khusus. Dengan demikian perlu penguasaan guru terhadap metode penyampaian agar para 

siswa tidak pasif, namun menjadikan siswa lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Seorang guru 
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yang disegani adalah guru yang dapat menguasai setiap metode sehingga memungkinkan siswa 

termotivasi untuk belajar.  

 

Guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup tentang alat-alat sebagai alat 

bantu komunikasi dalam mengajar guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Namun tidak 

semua media/alat peraga yang digunakan sesuai dengan setiap kondisi belajar mengajar. Sehingga 

diperlukan keterampilan untuk memilih dan menggunakan serta mengusahakan media dengan baik. 

Memilih media pendidikan serta kemampuan guru dan minat siswa. Hal ini penting untuk diketahui 

karena metode mengajar bersifat individual, artinya seorang guru mungkin dapat menggunakan suatu 

metode dengan baik, sementara guru yang lain belum tentu demikian. Karena itu penggunaan suatu 

metode atau perangkat peralatan tidak dapat dipaksakan kepada seorang guru. Yang penting adalah 

bagaimana gaya interaksi pribadi itu dapat mencapai tujuan melalui tumbuhnya hubungan yang 

positif dengan para siswa. Hal ini yang tak kalah penting adalah kemampuan untuk mengusahakan 

berbagai sumber belajar yang menunjang dalam proses belajar mengajar.  

 

Penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada proses belajar mengajar. Penilaian 

bertujuan untuk memberikan umpan balik bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar maupun bagi siswa sendiri dan orang tua siswa, penilaian bermanfaat untuk 

mengetahui kemampuan belajar siswa.  

 

Media audio-visual merupakan kombinasi antara audio dan visual yang dikombinasikan dengan kaset 

audio yang mempunyai unsur suara dan gambar yang biasa dilihat (Purwono, 2014: 130). Manfaat 

dari media audio-visual adalah sebagai alat untuk memperlancar komunikasi dan interaksi antara guru 

dengan siswa sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan efesien (Saberan, 2012: 26).  

 

Istilah supervisi secara umum dikenal dari bahasa Inggris “supervision”, yang artinya mengawasi, 

atau atasan yang menilai kinerja bawahan. Supervisi dapat diartikan sebagai bentuk pelayanan, 

bantuan professional, atau bimbingan bagi guru guru dan dengan melalui pertumbuhan kemampuan 

guru hendak meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran (Sutisna, 1993:271).Berkaitan dengan 

istilah supervisi, Mulyasa (2003) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya sering digunakan secara 

bergantian dengan istilah pengawasan pemeriksaan, dan inspeksi. Pengawasan dapat diartikan sebagai 

proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai (Handoko, 1992).  

Pengawasan juga dapat diartikan suatu kegiatan untuk melakukan pengamatan agar pekerjaan 

dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemeriksaan dimaksudkan untuk melihat suatu kegiatan yang 

dilaksanakan telah mencapai tujuan. Sedangkan inspeksi dimaksudkan untuk mengetahui kekurang 

menjalankan tugas pengajaran. Peran supervisor adalah membantu, memotivasi dan mendukung guru 

agar semakin matang (mature) dan mandiri dalam menjalankan tugas utamanya.  

 

Tidak berbeda dengan pendapat di atas, Sahertian (1989) mengartikan supervisi adalah bantuan yang 

diberikan kepada seluruh staf untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. 

Bantuan yang diberikan kepada staf dalam hal ini para guru meliputi teknis administratif danteknik 

edukatif Teknik administratif berkenaan dengan persiapan bahan pengajaran, penataan 

dokumendokumen penilaian, penyiapan berkas laporan kemajuan belajar siswa atau data yang 

berkaitan dengan laporan pengajaran pada akhir tahun ajaran. Sedangkan bantuan teknik edukatif 

berupa bimbingan kepada guru untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam pembelajaran 

antara lain, masalah siswa, pemilihan berbagai strategi pembelajaran, analisis kurikulum, pemilihan 

sumber belajar, ataupun penggunaan media belajar. 
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Dengan istilah yang berbeda, Supandi (1990) mengartikan supervisi pendidikan adalah bantuan yang 

diberikan kepada personel pendidikan untuk mengembangkan proses pendidikan yang lebih baik. 

Personel pendidikan dimaksud meliputi kepala sekolah, guru, dan petugas sekolah lainnya termasuk 

staf administrasi. Dalam menjalankan tugasnya, personel sekolah sering menghadapi masalah-

masalah pendidikan, karena itu pengawas sekolah perlu melakukan bimbingan dan pengarahan dalam 

bidang administratif ataupun bidang akademik terutama perbaikan pada aspek pengelolaan 

pengajaran yang dilakukan oleh guru. Guru perlu mendapat bimbingan ataupun bantuan supervisor 

dalam memecahkan masalah-masalah pembelajaran agar proses dan hasil pembelajaran dapat 

mencapai sasaran yang ditetapkan. 

 

Kerangka Pikir 

Proses belajar mengajar merupakan proses yang dilakukan oleh peserta didik atau siswa dalam rangka 

mencapai perubahan untuk menjadi lebih baik, dari tidak tau menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi 

bisa, sehingga terbentuk pribadi yang berguna bagi diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Proses 

tersebut dipengaruhi oleh faktor yang meliputi mata pelajaran, guru, media, penyampaian materi, 

sarana penunjang, serta lingkungan sekitarnya. Guru sebagai pemegang peranan utama dalam 

pembelajaran diharapkan dapat memilih baik metode maupum media pembelajaran yang tepat 

sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Selain guru sebagai sumber belajar, media 

pembelajaran memberikan sumbangan yang signifikan terhadap kesuksesan pembelajaran.Antara 

guru dengan media sama-sama menunjang pembelajaran secara efektif dan efisien. Media sebagai alat 

bantu mengajar, berkembang sedemikian pesatnya sesuai dengan kemajuan teknologi ragam dan jenis 

media pun cukup banyak sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan kondisi, waktu, keuangan, 

maupun materi yang akan disampaikan. Seorang guru dituntut untuk mampu memilih dan terampil 

mengunakan media. Dalam kenyataan pemanfaatan media pembelajaran disekolah-sekolah masih 

dirasakan kurang bahkan sering terlupakan. Hal ini disebabkan salah satunya karena kurang 

kreatifnya guru dalam pengunaan media pembelajaran.  

 

“Media merupakan segala jenis sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses 

belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi pencapaia intruksional.” (Ahmad 

Rohani, 1997, h. 3) Dengan adanya media pembelajaran diharapkan siswa akan merasa tertarik dan 

termotivasi terhadap materi yang diberikan oleh guru sehingga akan membuat perhatian siswa 

terfokus. Pada saat perhatian siswa terfokus pada materi yang diberikan, pelajaran akan mudah 

terpahami oleh siswa. Penggunaan media audio visual  sebagai media pembelajaran mempunyai 

peranan yang penting, yakni memiliki kemampuan dalam menciptakan minat belajar para siswa serta 

membantu siswa dalam memahami materi pelajaran yang dipelajarinya.“ hal ini disebabkan 

kemampuan daya serap manusia yang tertinggi adalah melalui penglihatan sebesar 82% dan 

pendengaran sbesar 11%.” (Daryanto, 2011 , h. 13), sehingga medai pembelajaran audio visual ini 

sangat cocok diterapkan dalam proses pembelajaran. 

 

Supervisi kunjungan kelas merupakan salah satu pendekatan supervisi individual. Supervisi 

kunjungan kelas adalah kegiatan kepala sekolah / pengawas sekolah mengunjungi kelas tempat guru 

sedang melaksanakan pembelajaran. Kepala sekolah maupun pengawas dalam melaksanakan 

supervisi kepada guru di kelas  dilengkapi dengan lembar observasi/kuesioner yang dijadikan alat 

ukur keberhasilan guru dalam membelajarkan siswa. Aspek yang diamati oleh supervisor di kelas 

tidak hanya kegiatan guru dalam membelajarkan siswa, akan tetapi termasuk sarana yang diperlukan 

untuk mendukung kegiatan pembelajaran antara lain media, ketepatan metode pembelajaran dengan 

materi pelajaran, termasuk ketersediaan bahan ajar lainnya. 
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Metode Penelitian 

Pelaksanaan kegiatan Penelitian  Tindakan Sekolah ini  dilaksanakan  di  Dua SD binaan yakni SDN 

3 Tiuh Memon dan SDN 4 Tiuh Memon  Kecamatan  Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi 

Lampung. Penelitian dilaksanakan pada semester 1 tahun pelajaran 2019/2020  selama 3 bulan, 

dimulai dari bulan September 2019 sampai dengan bulan November 2019.  Penelitian yang digunakan 

adalah Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) dan dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 

dua kali pertemuan. 

 

Metode dan Rancangan Penelitian  

Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian yang berbasis 

sekolah untuk melakukan pemecahan berbagai permasalahan yang digunakan dalam rangka 

peningkatan kualitas pendidikan. 

 

Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) ini menggunakan model kolaborasi yang mengutamakan 

kerjasama antara kepala sekolah dan guru. Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) ini merupakan upaya 

untuk mengkaji apa yang terjadi dan telah dihasilkan atau belum tuntas pada langkah upaya 

sebelumnya. Hasil refleksi digunakan untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam upaya mencapai 

tujuan penelitian. Dengan kata lain refleksi merupakan pengkajian terhadap keberhasilan atau 

kegagalan terhadap pencapaian tujuan tindakan pembelajaran. 

 

Subjek dan Objek Penelitian 

Yang menjadi subjek penelitian adalah guru di dua SD binaan  Kecamatan Pugung yang terdiri dari 

12 guru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah peningkatan kemampuan guru dalam 

penggunaan media audiovisual dalam proses belajar mengajar melalui pelaksanaan kegiatan supervisi 

dengan teknik kunjungan kelas. 

 

Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik  pengumpulan  data dalam penelitian ini  adalah  observasi, dan dokumentasi. Observasi 

dipergunakan untuk mengumpulkan data dan mengetahui   kemampuan masing-masing guru dalam 

kunjungan kelas. Dokumentasi, dipergunakan mencari data mengenai hal- hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, foto dan sebagainya yang berkaitan dengan 

kegiatan penelitian (Arikunto, 2006 : 206).  

 

Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah guru dinyatakan meningkat kemampuannya dalam 

penggunaan media audiovisual apabila secara individual memenuhi rentang 76-100 atau masuk 

kategori BAIK, dan secara klasikal  apabila minimal 85% guru termasuk dalam kategori BAIK. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian ini memaparkan tentang sajian deskriptif umum tentang pelaksanaan kunjungan kelas oleh 

pengawas sekolah  sebagai upaya meningkatkan kemampuan dalam menggunakan media audio visual 

bagi guru-guru di dua SD binaan Kec. Pugung Kab. Tanggamus. Penelitian ini memberikan gambaran 

peran kepala sekolah pada pelaksanaan kunjungan kelas dalam mempersiapkan, melaksanakan dan 

mengevaluasi proses pelaksanaan pembelajaran  oleh guru-guru dengan penggunaan media 

audiovisual sehingga dapat diketahui bagaimana peningkatan kemampuan guru-guru dalam 

penggunaan media audio visual dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Penjelasan secara rinci 

kegiatan kunjungan kelas sebagaimana dijelaskan di bawah ini. 
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Kondisi Awal 

Dari hasil observasi yang dilakukan dengan kegiatan kunjungan kelas terhadap 12 guru, peneliti 

memperoleh  informasi bahwa semua guru (sebelas) dinyatakan belum mampu melaksanakan 

penggunaan media audio visual dengan baik dan benar. Hasil observasi pada kondisi awal 

sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel Hasil Penilaian Kemampuan Guru dalam Penggunaan Media Audio Visual  

pada  Kondisi Awal  

 

No Nama Guru Nilai Kriteria Nilai 
Ketuntasan 

Ket 
T BT 

1 Guru  1 50,77 Cukup - √   

2 Guru  2 52,31 Cukup - √   

3 Guru  3 33,85 Kurang - √   

4 Guru  4 33,85 Kurang - √   

5 Guru  5 40 Kurang - √   

6 Guru  6 38,46 Kurang - √   

7 Guru  7 52,31 Cukup - √  

8 Guru  8 53,85 Cukup - √  

9 Guru  9 41,54 Kurang - √  

10 Guru 10 33,85 Kurang - √  

11 Guru 11 44,62 Kurang - √  

12 Guru 12 43,08 Kurang - √  

  Jumlah 572,72   0 12   

  Rata-Rata 43,21 Kurang       

  Persentase     0,00 100,00   

 

Dalam bentuk rekapitulasi berdasarkan kriteria nilai sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini 

Tabel Rekapitulasi Penilaian Kemampuan Guru dalam Penggunaan Media Audio 

Visual  Berdasarkan Kriteria Nilai pada  Kondisi Awal  

 

No Kualifikasi Nilai Jumlah Persentase Ket 

1 Sangat Baik 0 0,00 Tuntas 

2 Baik 0 0,00 Tuntas 

3 Cukup 4 33,33 Belum Tuntas 

4 Kurang 8 66,67 Belum Tuntas 

 

Dari penjelasan tabel di atas dapat dijabarkan bahwa pada kondisi awal, 12 guru atau 100% 

dinyatakan belum mampu melaksanakan penggunaan media audio visual dengan benar, dengan 

penjelasan 4 guru (33,33%) dalam kriteria cukup dan 8 guru (66,67%) dalam kriteria kurang. Secara 

klasikal peningkatan kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan penggunaan media audio visual 

sebesar 41,54 dengan kriteria KURANG.  
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Dalam bentuk grafik Hasil Observasi  Penyusunan Program Supervisi Pada Kondisi Awal 

sebagaimana gambar di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  Grafik Kemampuan Guru dalam Penggunaan Media Audio Visual pada 

Kondisi Awal  

 

Secara kuantitas peningkatan kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan  media audio visual  dengan pelaksanaan supervisi kunjungan kelas  bagi guru-guru di 

dua SD binaan Kec. Pugung Kab. Tanggamus dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel Rekapitulasi Peningkatan Ketuntasan Guru dalam Penggunaan Media Audio Visual  

pada  Kondisi Awal, Siklus Pertama dan Kedua 

No Siklus 
Tuntas Belum Tuntas 

Ket 
Jml % Jml % 

 1 Awal 0 0,00 6 100,00   

 2 Siklus I 6 50,00 6 50,00   

 3 Siklus II 12 100,00 0 0,00   

 

Untuk memperjelas, maka dalam bentuk diagram batang sebagaimana jelaskan pada gambar di bawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Peningkatan Ketuntasan Guru dalam Penggunaan Media Audio Visual  pada  

Kondisi Awal, Siklus Pertama dan Kedua 
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Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan kemampuan guru-guru di dua SD binaan 

Kec. Pugung Kab. Tanggamus pada perencanaan pembelajaran dengan penggunaan media audio 

visual pembelajaran pada setiap tahapan siklusnya, di mana pada kondisi awal belum ada guru yang 

dinyatakan tuntas, dan pada siklus pertama meningkat menjadi 3 guru atau 50%, dan pada siklus 

kedua meningkat menjadi 100% atau semua guru dinyatakan tuntas atau telah mampu menggunakan 

media audio visual dengan baik pada proses pembelajaran. 

 

Penjelasan mengenai peningkatan kemampuan melaksanakan pembelajaran dengan penggunaan 

media audio visual pembelajaran  guru-guru dua SD binaan Kec. Pugung Kab. Tanggamus melalui 

kegiatan supervisi kunjungan kelas berdasarkan rata-rata capaian nilai pada setiap siklusnya dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel Rekapitulasi Peningkatan Kemampuan Guru dalam Penggunaan Media Audio 

Visual  Berdasarkan Rata-rata Capain Nilai pada  Kondisi Awal, Siklus 

Pertama dan Kedua 

 

No Siklus Rata-Rata Capaian Nilai Kriteria 

 1 Awal 43,21 K 

 2 Siklus I 65,00 C 

 3 Siklus II 84,10 B 

 

Untuk memperjelas, maka dalam bentuk diagram batang sebagaimana jelaskan pada 

gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  Peningkatan Kemampuan Guru dalam Penggunaan Media Audio Visual  pada  

Kondisi Awal, Siklus Pertama dan Kedua 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan kemampuan guru-guru di dua SD binaan 

Kec. Pugung Kab. Tanggamus dalam pelaksanaan pembelajaran dengan penggunaan media audio 

visual pembelajaran setelah dilaksanakan kegiatan supervisi kunjungan kelas, dengan penjelasan 

perolehan hasil penilaian pada kondisi awal sebesar 43,21 dengan kriteria KURANG dan siklus 

pertama meningkat menjadi 65,00 dalam kriteria CUKUP dan pada siklus terakhir menjadi 84,10 

dalam kriteria BAIK. 

 

Setelah melakukan refleksi terhadap peningkatan kemampuan perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran penggunaan media audio visual pembelajaran guru-guru di dua SD binaan Kec. Pugung 

Kab. Tanggamus setelah dilakukan kunjungan kelas oleh kepala sekolah diperoleh gambaran untuk 
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pembahasan, yakni: Pentingnya kunjungan kelas oleh pengawas sekolah yang di dalamnya bermuatan 

daya upaya yang akurat guna meningkatkan kemampuan guru dalam perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran khususnya dalam penggunaan media audio visual pembelajaran; Kemampuan pengawas 

sekolah dalam mendayagunakan antarkomponen penting terkait dengan model-model pembelajaran, 

merupakan modalitas mendasar  bagi berlangsungnya proses transformasi kemampuan ini kepada 

guru-guru sekolahnya. Meningkatnya kemampuan guru-guru di dua SD binaan Kec. Pugung Kab. 

Tanggamus  dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran penggunaan media audio visual 

pembelajaran, tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran kepala sekolah untuk luruh di dalamnya 

secara bertanggung jawab, yang diaktualisasikan pada tindakan-tindakan nyata yang bersifat preventif 

(mencegah), membimbing, mengarahkan, dan menjadi rekan sejawat nan bijak dalam memenuhi 

setiap kebutuhan guru dan siswa dalam rangka mencapai suatu perubahan yang diinginkan. 

 

Dengan berkembangnya perilaku-perilaku baik seperti di atas, maka terjadilah suatu perubahan ke 

arah yang dinginkan oleh masing-masing guru SD binaan Kec. Pugung Kab. Tanggamus. Kepiawaian 

pengawas sekolah dalam memilih tingkat resiko, baik secara ekonomis maupun material, dapat 

mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pemborosan, lebih meluangkan waktu, tenaga, dan 

pemikiran. Agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar, efektif dan efisien diperlukan 

persiapan-persiapan. Langkah-langkah yang ditempuh dalam persiapam pelaksanaan kegiatan 

kunjungan kelas meliputi; penyusunan rencana kegiatan yang minimal meliputi; 1). kegiatan 

penyusunan program 2). perumusan tujuan dan sasaran program, 3). persiapan Instrumen bagi 

pendidik dan mekanisme pengumpulan serta pengolahan data, 4). perencanaan jadwal kunjungan 

kelas. Setelah kegiatan persiapan-persiapan pelaksanaan ditempuh, maka langkah selanjutnya adalah 

melaksananakan/ mengoperasionalisasikan dalam pelaksanaan di lapangan. 

 

Termasuk masalah yang kompleks dan tidak mudah dalam menyelesaikan kasus penggunaan media 

audio visual. Terlebih lagi ketika masalah itu berkaitan dengan kualitas penggunaan media audio 

visual. Sudah menjadi rumus yang baku untuk bisa berlangsungnya hal itu diperlukan segala 

sesuatunya yang berkualitas, baik SDM guru, material, maupun proses berlangsungnya. Dalam 

rangka mengupayakan kualitas ini, peran serta kepala sekolah akan sangat mewarnai peran serta guru 

dan siswa. Supervisi merupakan bagian integral dari kemampuan profesional kepala sekolah yang 

berkualitas. Tanpa berkemampuan melakukan supervisi salah satunya dengan melaksanakan kegiatan 

kunjungan kelas, mustahil kepala sekolah akan berhasil meningkatkan kualitas kemampuan guru 

dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran penggunaan media audio 

visual pembelajaran khususnya bagi guru-guru di dua SD binaan Kec. Pugung Kab. Tanggamus  

 

Penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar mempunyai manfaat praktis 

sebagai beriku: (1) media pembelajaran dapat menjelaskan penyajian pesan dan informasi sehingga 

dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar; (2) media pembelajaran dapat 

meningkatkan dan mengarahkan perhatian pembelajaran sehingga dapat meninggalkan motivasi 

belajar, interaksi yang lebih langsung antara pembelajaran dan lingkungannya, dan kemungkinan 

pebelajar untuk belajar sendiri – sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya; (3) media 

pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indra ruang dan waktu, a) objek atau benda yang terlalu 

besar untuk ditampilkan langsung diruangan kelas dapata diganti dengan gambar, foto, slide, realita, 

film, radio, atau model. b) objek atau benda yang terlalu kecil yang tidak tampak oleh indra dapat 

disajikan dengan bantuan mikroskop, film, slide, atau gambar. c) kejadian langka yang terjadi dimasa 

lalu atau terjadi sekali dalam puluhan tahun dapat ditampilkan melalui rekaman video, film, foto, 

slide, disamping secara verbal. d) objek atau proses yang sangat rumit seperti peredaran darah dapat 

ditampilkan secara kongkrit melalui film, gambar, slide, atau simulasi komputer. e) kejadian atau 
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percobaan yang dapat membahayakan dapat disimulasikan dengan media seperti komputer, film, dan 

video. f) peristiwa alam seperti kejadian letusan gunung berapi atau proses dalam kenyataan 

memakan waktu lama seperti proses kepompong menjadi kupu – kupu dapat disajikan dengan teknik 

– teknik rekaman seperti time-lapse untuk film, video, slide, atau simulasi komputer; (4) media 

pembelajaran dapat memberikan kesempatan pengalaman kepada pebelajar tentang peristiwa – 

peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, 

masyarakat, dan lingkungannya misalnya melalui karya wisata, kunjungan – kunjungan museum atau 

kebun binatang. 

 

Penerapan media audio visual video dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dilakukan 

dengan jalan yaitu: a. Guru memastikan media dan semua peralatan telah lengkap siap digunakan, b. 

Guru menjelaskan tujuan yang akan dicapai c. Guru menjelaskan materi pelajaran kepada anak 

selama proses pembelajaran berlangsung d. Menghindari kejadian-kejadian yang dapat menganggu 

konsentrasi anak.  

 

Berdasarkan temuan di atas hasil penelitian ini sesuai menurut Hamalik (1989:45) mengemukakan: 

“Pemakaian media pengajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan 

minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa 

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Selain membangkitkan motivasi dalam minat siswa, 

media pengajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman menyajikan data dengan 

menarik dan terpercaya, memudahkan menafsirkan data, dan memadatkan informasi.” 

 

Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data hasil Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan supervisi kunjungan kelas terbukti  dapat meningkatkan kemampuan guru dalam 

penggunaan media audio visual. Guru menunjukkan keseriusan dalam memahami dan melaksanakan 

kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan dalam penggunaan media audio visual. 

Perencanaan penggunaan media audio visual, guru terlebih dahulu mempersiapkan rencana 

pelaksanaan pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, media dan sumber belajar yang 

akan digunakan. Pemilihan media yang dilakukan guru sudah sesuai dengan teori karena guru sudah 

terampil menggunakannya dan penggunaan media audio visual yang digunakan sudah disesuaikan 

dengan materi dan tujuan pembelajaran sehingga siswa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. 

Kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan media audio visual pada kondisi 

awal hanya mencapai angka rerata sebesar 43,21 dengan kriteria KURANG dan siklus pertama 

meningkat menjadi 65,00 dalam kriteria CUKUP dan pada siklus terakhir menjadi 84,10 dalam 

kriteria BAIK, dan secara individual per guru pada kondisi awal belum ada guru yang dinyatakan 

tuntas, meningkat menjadi  guru atau 50% dan pada siklus terakhir menjadi 12 orang guru atau 100%. 

 

Dari penjelasan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan 

supervisi kunjungan kelas terbukti dapat meningkatkan kemampuan guru dalam penggunaan media 

audio visual. 

 

Saran 

Telah terbukti bahwa dengan  supervisi kunjungan kelas  dapat meningkatkan  kemampuan guru 

dalam kemampuan dalam penggunaan media audio visual. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan 

beberapa saran sebagai berikut. Bagi Guru, Peningkatan kemampuan guru dalam kemampuan dalam 

penggunaan media audio visual merupakan indikator peningkatan kemampuan dalam melaksanakan 
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proses pembelajaran di kelasnya masing-masing sehingga perlu dilakukan secara terus menerus agar 

proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Peningkatan kemampuan guru dalam 

kemampuan dalam penggunaan media audio visual perlu mendapat perhatian khusus dan terus dibina 

karena mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kinerja guru dan prestasi belajar siswa. 

Kegagalan dalam meningkatkan kemampuan guru dalam pengelolaan proses pembelajaran dapat 

berakibat pada menurunnya prestasi belajar siswa.   
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THE USE OF GROUP DISCUSSION-BASED LEARNING 

STRATEGIES AND LEARNING MEDIA IN IMPROVING PKN 

LEARNING OUTCOMES IN CLASS 5-A ELEMENTARY SCHOOL 

 

PENGGUNAAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERBASIS DISKUSI 

KELOMPOK DAN MEDIA PEMBELAJARAN DALAM 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PKN  PADA SISWA KELAS 5-A 

SEKOLAH DASAR 
 

Fredy Sumuweng 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to find out whether using learning strategies based on group discussions and 

learning media can improve Civics learning outcomes in Grade 5-A students of SD Negeri 02 Manado, Tikala 

District, Manado City. This classroom action research was conducted at SD Negeri 02 Manado. This school is 

located in Tikala Ares Village, Tikala District, Manado City, North Sulawesi Province. This classroom action 

research was carried out for 4 months in the odd semester of the 2019/2020 school year, namely from 

September to December 2019. The implementation of this research was carried out in two cycles, and each 

cycle was carried out in three meetings. The results of the study concluded that the use of group discussion-

based learning strategies and learning media was effective in improving Civics learning outcomes in grade 5-A 

students of SD Negeri 02 Manado, Tikala District, Manado City. 

Key Word: Strategy, Group Discussion, Learning Media, Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan menggunakan strategi pembelajaran berbasis 

diskusi kelompok dan media pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar PKn pada siswa Kelas 5-A SD 

Negeri 02 Manado  Kecamatan Tikala Kota Manado. Penelitian tindkan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri 02 

Manado . Sekolah ini terletak di Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi 

Utara.  Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan selama 4 bulan pada semester ganjil tahun pelajaran 

2019/2020, yakni pada bulan September sampai dengan Desember 2019. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan 

selama dua siklus, dan masing-masing siklus dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan. Hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan strategi pembelajaran berbasis diskusi kelompok dan media pembelajaran 

ternyata efektif meningkatkan hasil belajar PKn pada siswa kelas 5-A SD Negeri 02 Manado  Kecamatan 

Tikala, Kota Manado. 

Kata Kunci: Strategi, Diskusi Kelompok, Media Pembelajaran, Hasil Belajar 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya pendidikan sangat strategis dalam mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara 

yang memiliki komitmen yang kuat terhadap prinsip nasionalisme dalam kehidupan berbangsa, 

bernegara, dan bermasyarakat berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Upaya yang dapat 

dilakukan adalah menyelenggarakan program pendidikan yang memberikan berbagai kemampuan 

sebagai seorang warga negara melalui berbagai mata pelajaran termasuk salah satunya Pendidikan 

Kewarganegaraan.  

 

Supaya pembelajaran berhasil, guru perlu merancang pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. 

Pembelajaran yang baik dan efektif menuntut guru berkreavitas dalam memilih dan menggunakan 
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kombinasi metode pembelajaran sehingga tercipta model pembelajaran sendiri yang cocok dengan 

kondisi, dan potensi kelasnya.    

 

Untuk dapat meningkatkan kompetensi siswa melalui proses belajar, para guru perlu berupaya agar 

siswa benar-benar belajar tuntas (mastery learning). Ketuntasan belajar siswa diukur dari hasil belajar 

yang dicapainya setelah mengikuti proses pembelajaran. Siswa dikatakan berhasil dalam belajar jika 

dalam kompetensi tertentu telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).  

 

Salah satu bagian integral dari upaya peningkatan mutu hasil belajar siswa di sekolah adalah 

penggunaan media pembelajaran. Oleh karena itu, media pembelajaran seyogyanya dikuasai dan 

digunakan oleh setiap guru sesuai dengan materi yang disajikannya. Sebagai mediator, guru juga 

berfungsi sebagai perantara dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknolgi, serta nilai-

nilai luhur dan keterampilan kepada siswa. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pada 

umumnya siswa cenderung tidak bisa belajar optimal jika tidak dimediasi oleh guru.  

 

Selain itu, guru juga perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam memilih 

strategi tindakan pembelajaran terintegrasi dengan penggunaan media pembelajaran agar penyajian 

materi lebih efektif dan mantap. Paling tidak setiap menyajikan materi pelajaran, guru berupaya  

menggunakan media yang tepat, walaupun pun mungkin media atau alat peraga itu tergolong murah 

dan sederhana.  

 

Hanafiah & Suhana (2009:59) menegaskan bahwa media pembelajaran merupakan bentuk 

perangsang dan alat yang dapat mendorong siswa belajar secara cepat, tepat, mudah, benar, dan tidak 

terjadi verbalisme. Artinya, untuk meningkatkan mutu hasil yang optimal, efekrif, dan efisien, guru 

wajib menggunakan media atau alat peraga dalam mengelola pembelajaran.  

 

Berdasarkan pengamatan  yang  dilakukan penulis terhadap proses pembelajaran di SD Negeri 02 

Manado  Kecamatan Tikala ditemukan bahwa pada umumnya guru-guru menyampaikan konsep 

pengetahuan kepada siswa dalam bentuk komunikasi langsung secara lisan. Sangat minim ditemukan 

guru yang menggunakan strategi pembelajaran berbasis diskusi kelompok dan media pembelajaran 

atau alat peraga. Kondisi ini tentu memprihatinkan mengingat sarana pendukung seperti media belajar 

dianggap telah cukup memadai tersedia di sekolah ini. Menurut Jasmine (dalam Naim, 2009:220), 

penggunaan media, apalagi teknologi baru memberikan tingkat interaktivitas yang mustahil dicapai 

dengan media pembelajaran tradisional. Karena itu dalam mempresentasikan pengetahuan yang 

dimilikinya, seorang guru mutlak memerlukan media belajar yang tepat dan kuat. Semaksimal apapun 

usaha seorang guru, sehebat apapun ide-ide yang dimilikinya, tanpa didukung oleh media belajar 

yang mumpuni, pengetahuan yang  dikuasai tersebut akan kurang maksimal  hasilnya.  

 

Minimnya penggunaan media dalam pembelajaran oleh para guru di SD Negeri 02 Manado  

Kecamatan Tikala tersebut mengakibatkan hasil belajar siswanya pun belum maksimal, termasuk 

hasil belajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Hal ini terbukti dari banyaknya 

siswa di tiap kelas yang melakukan remedial pada saat diadakan ulangan harian, termasuk pada mata 

pelajaran PKn. Ketidakmaksimalan capaian hasil belajar itu, menurut penulis, terutama disebabkan 

oleh proses pembelajaran yang tidak menarik, dan cenderung sangat membosankan karena guru tidak 

menggunakan media atau alat peraga.  

 

Menurut Naim (2009:220), siswa akan tertarik pada sifat-sifat proses pembelajaran yang auditif dan 

visualitif. Dalam kaitannya dengan PKn, penggunaan media pembelajaran atau alat peraga pun sangat 
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penting membentuk kepribadian siswa yang berjiwa luhur dan nasionalis. Dalam Peraturan 

Mendiknas Nomor 22 Tahun 2006 antara lain ditegaskan bahwa mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara 

yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara 

Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. 

 

Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka masalah PTK ini hanya 

dibatasi pada: Kurang menariknya pengelolaan pembelajaran oleh para guru, termasuk pada mata 

pelajaran PKn, sehingga berdampak negatif pada tingkat hasil belajar siswa yang cenderung belum 

maksimal sesuai harapan semua pihak. 

 

Secara operasional masalah PTK tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Apakah dengan 

menggunakan strategi pembelajaran berbasis diskusi kelompok dan media pembelajaran dapat 

meningkatkan hasil belajar PKn pada siswa Kelas 5-A SD Negeri 02 Manado  Kecamatan Tikala 

Kota Manado? 

 

Tujuan Penelitian  

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan menggunakan strategi 

pembelajaran berbasis diskusi kelompok dan media pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar 

PKn pada siswa Kelas 5-A SD Negeri 02 Manado  Kecamatan Tikala Kota Manado. 

 

Penelitian tindkan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri 02 Manado . Sekolah ini terletak di Kelurahan 

Tikala Ares, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.  Penelitian tindakan kelas ini 

dilaksanakan selama 4 bulan pada semester ganjil tahun pelajaran 2019/2020, yakni pada bulan 

September sampai dengan Desember 2019. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama dua siklus, 

dan masing-masing siklus dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan. Pemberian tindakan 

pembelajaran pada siklus pertama pada hari Senin, tanggal 2, 9, dan 16 September 2019. Siklus kedua 

pada hari Senin, 23 dan 30 September, serta 7 Oktober 2019. Objek atau sasaran penelitian tindakan 

kelas ini adalah siswa kelas 5-Adi SD Negeri 02 Manado  Kecamatan Tikala  yang berjumlah 23 

orang, terdiri atas 14 laki-laki dan 9 perempuan.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Perbandingan Sikap dan Perilaku Siswa  

a. Perbandingan Sikap dan Perilaku Siswa Menurut Rata-Rata Siklus 

Jika dikaji menurut rata-rata siklus, maka perbandingan pertumbuhan sikap dan perilaku positif siswa 

kelas 5-A SD Negeri 02 Manado Kecamatan Tikala. Pada siklus pertama, sikap dan perilaku positif 

siswa baru mencapai rata-rata 64,3%, atau masih berada pada kategori cukup baik (C), dan belum 

memenuhi target yang ditetapkan dalam penelitian ini, sedangkan pada siklus kedua, sikap dan 

perilaku siswa meningkat sampai 19,4%, sehingga telah mencapai rata-rata 83,7%, atau sudah berada 

pada kategori baik (B), dan sudah memenuhi target yang diharapkan dalam penelitian ini. 

  

b. Perbandingan Sikap dan Perilaku Siswa Menurut Rata-Rata Setiap Pertemuan 

Jika dikaji menurut rata-rata setiap pertemuan, maka perbandingan sikap dan perilaku positif siswa 

kelas 5-A SD Negeri 02 Manado  Kecamatan Tikala. Data menunjukan bahwa terjadi konsistensi 

peningkatan sikap dan perilaku positif siswa kelas 5-A SD Negeri 02 Manado  Kecamatan Tikala  

selama menerima tindakan pembelajaran dengan strategi tindakan pembelajaran berbasis diskusi 

kelompok dan media pembelajaran dari pertemuan ke pertemuan. Pada pertemuan pertama siklus 
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pertama, sikap dan perilaku positif siswa dalam menerima pelajaran PKn ternyata baru mencapai rata-

rata 55,2%, atau masih pada kategori kurang baik (D), sedangkan pada siklus kedua sikap dan 

perilaku positif siswa ini meningkat sampai 22,8%, sehingga mencapai 78,3%, dan sudah berada pada 

kategori baik (B). Pada pertemuan kedua siklus pertama baru mencapai 65,3%, masih pada kategori 

cukup baik (C), sedangkan pada siklus kedua terjadi peningkatan sampai 19,3%, dan sudah mencapai 

rata-rata 84,7%, sudah berada pada kategori baik (B). Kemudian pada pertemuan ketiga siklus 

pertama, sikap dan perilaku siswa mencapai rata-rata 72,2%, berada pada kategori baik (B), 

sementara pada siklus kedua terjadi peningkatan pula sampai 16,1%, dan sudah mencapai rata-rata 

88,3%, atau telah berada pada kategori sangat baik (A).  Dengan demikian pada siklus pertama sikap 

dan perilaku positif siswa nanti memenuhi target penelitian pada pertemuan ketiga, sedangkan pada 

siklus kedua, target penelitian sudah terpenuhi sejak pertemuan pertama, pertemuan kedua, sampai 

pertemuan ketiga. Hal ini terjadi karena pada siklus kedua, langkah pembelajaran berbasis diskusi 

kelompok dan media pembelajaran sudah peneliti perbaiki sesuai dengan hasil refleksi pada akhir 

siklus pertama.   

c. Perbandingan Sikap dan Perilaku Siswa Menurut Tingkat Kategori pada Setiap Aspek 

Observasinya 

Jika dikaji menurut tingkat kategori pada setiap aspek observasinya, maka perbandingan sikap dan 

perilaku positif siswa kelas 5-A SD Negeri 02 Manado Kecamatan Tikala.  

 

Data menunjukkan dengan jelas bahwa terjadi konsistensi peningkatan positif sikap dan perilaku 

siswa kelas 5-A SD Negeri 02 Manado  Kecamatan Tikala selama menerima tindakan pembelajaran 

dengan strategi tindakan pembelajaran berbasis diskusi kelompok dan media pembelajaran jika dikaji 

menurut tiap aspek observasi.  Berikut ini diuraikan secara singkat perbandingan data perikaku siswa 

jika dikaji menurut aspek-aspek observasinya. 

 

Pada siklus pertama, masih terdapat 3 aspek atau mencapai 33,3%, aspek sikap dan perilaku positif 

siswa yang masih berada pada kategori kurang baik (D), sedangkan pada siklus kedua, tidak lagi 

terdapat aspek yang berada pada kategori kurang baik. 

 

Pada siklus pertama, masih terdapat 3 aspek atau mencapai 33,3%, aspek sikap dan perilaku positif 

siswa yang masih berada pada kategori cukup baik (C), sedangkan pada siklus kedua, tidak lagi 

terdapat aspek yang berada pada kategori cukup baik (C). 

 

Pada siklus pertama, baru terdapat 3 aspek atau mencapai 33,3%, aspek sikap dan perilaku positif 

siswa yang sudah berada pada kategori baik (B), sedangkan pada siklus kedua, terdapat 5 aspek atau 

mencapai 55,6% aspek sikap dan perilaku siswa yang masuk kategori baik (B). 

 

Pada siklus pertama, belum satu pun aspek sikap dan perilaku positif siswa yang berada pada kategori 

sangat baik (A), sedangkan pada siklus kedua, sudah terdapat 4 aspek atau mencapai 44,4% aspek 

sikap dan perilaku positif siswa, yang berada pada kategori sangat baik (A). 

 

Dapat pula dijelaskan bahwa peningkatan aspek-aspek sikap dan perilaku positif siswa pada siklus 

kedua antara disebabkan peneliti telah melakukan beberapa perbaikan langkah pembelajaran berbasis 

diskusi kelompok dan media pembelajaran berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan peneliti pada 

akhir siklus pertama. Selain itu, banyaknya anggota kelompok dipandang kurang efektif 

memaksimalakan kerja kelompok. Karena itu, pada siklus kedua, peneliti menambah jumlah 

kelompok, sehingga anggota setiap kelompok sudah berkurang. 

2. Perbandingan Hasil Belajar PKN Siswa Kelas 5-A 
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a. Perbandingan Hasil Belajar PKn Menurut Rata-Rata Kelas 

1) Perbandingan Nilai Hasil Belajar PKn Siswa Menurut Rata-Rata Siklus atau Rata-Rata 

Tiga kali Pertemuan 

Perbandingan nilai hasil belajar PKn Siswa dikaji menurut nilai rata-rata siklus atau nilai rata-rata tiga 

kali pertemuan antara siklus pertama dan siklus kedua, disajikan pada diagram berikut ini.  

Diagram Perbandingan Nilai Hasil Belajar PKn Siswa Menurut Nilai 

Rata-Rata Siklus  Antara Siklus Pertama dan Siklus Kedua 

 
Pada siklus pertama, nilai hasil belajar PKn menurut rata-rata siklus atau rata-rata tiga kali pertemuan 

pada siklus pertama baru mencapai rata-rata 67,7%, atau masih berada pada kategori cukup baik (C), 

dan belum memenuhi target penelitian, sedangkan pada siklus kedua, terjadi kenaikan nilai sampai 

14,3%, sehingga sudah mencapai rata-rata 82,1%, atau sudah berada pada kategori baik (B), dan 

sudah memenuhi capaian target penelitian yang diharapkan.  

2) Perbandingan Nilai Hasil Belajar PKn Siswa Menurut Rata-Rata Pertemuan 

Perbandingan nilai hasil belajar PKn Siswa dikaji menurut nilai rata-rata pertemuan antara siklus 

pertama dan siklus kedua, disajikan pada diagram berikut ini.  

Diagram Perbandingan Nilai Hasil Belajar PKn Siswa Menurut Nilai 

Rata-Rata Pertemuan Antara Siklus Pertama dan Siklus Kedua 

 
 

Pada pertemuan pertama siklus pertama, nilai hasil belajar PKn baru mencapai rata-rata 63,4%, atau 

masih berada pada kategori cukup baik (C), dan belum memenuhi target penelitian, sedangkan pada 

siklus kedua, terjadi kenaikan nilai sampai 13,3%, sehingga sudah mencapai rata-rata 76,8%, atau 

sudah berada pada kategori baik (B), dan sudah memenuhi target penelitian yang diharapkan.  

 

Pada pertemuan kedua siklus pertama, nilai hasil belajar PKn meningkat, dan mencapai rata-rata 

67,7%, namun masih tetap berada pada kategori cukup baik (C), dan belum memenuhi target 

penelitian, sedangkan pada siklus kedua, terjadi kenaikan nilai sampai 14,4%, sehingga sudah 

mencapai rata-rata 82,2%, atau masih tetap juga berada pada kategori baik (B), dan sudah memenuhi 

target penelitian yang diharapkan. 

 

Pada pertemuan ketiga siklus pertama, nilai hasil belajar PKn terjadi peningkatan pula, dan mencapai 

rata-rata 72%, atau sudah berada pada kategori baik (B), dan sudah memenuhi target penelitian, 
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sedangkan pada siklus kedua, terjadi pula kenaikan nilai sampai 15,2%, sehingga sudah mencapai 

rata-rata 87,2%, atau telah berada pada kategori sangat baik (A), dan sudah memenuhi target 

penelitian yang diharapkan. 

b. Perbandingan Hasil Belajar PKn Menurut Tingkat Kategori Nilai 

1) Perbandingan Capaian Kategori Nilai pada Pertemuan Pertama 

Perbandingan capaian kategori nilai hasil belajar PKn oleh para siswa kelas 5-A SD Negeri 02 

Manado pada pertemuan pertama, disajikan pada diagram berikut ini. 

 

Diagram Perbandingan Nilai Hasil Belajar PKn Siswa  

Menurut Tingkat  Kategori Nilai Pertemuan Pertama  

Antara Siklus Pertama dan Siklus Kedua 

 
 

Pada siklus pertama, siswa yang memperoleh nilai hasil belajar pada kategori kurang baik (D) 

berjumlah 10 orang, atau mencapai 43,5%, sedangkan pada siklus berjumlah 2 orang atau mencapai 

8,7%. Pada siklus pertama, siswa yang memperoleh nilai hasil belajar pada kategori cukup baik (C) 

berjumlah 6 orang, atau mencapai 26,1%, sedangkan pada siklus berjumlah 7 orang atau mencapai 

30,4%. Lalu pada siklus pertama, siswa yang memperoleh nilai hasil belajar pada kategori baik (B) 

baru berjumlah 5 orang, atau mencapai 21,7%, sedangkan pada siklus berjumlah 6 orang atau 

mencapai 26,1%. Pada siklus pertama, siswa yang memperoleh nilai hasil belajar pada kategori 

sangat baik (A) baru berjumlah 2 orang, atau mencapai 8,7%%, sedangkan pada siklus berjumlah 8 

orang atau mencapai 34,8%. 

 

2) Perbandingan Capaian Kategori Nilai pada Pertemuan Kedua 

Perbandingan capaian kategori nilai hasil belajar PKn oleh para siswa kelas 5-A SD Negeri 02 

Manado pada pertemuan kedua, disajikan pada diagram berikut ini. 

 

Diagram Perbandingan Nilai Hasil Belajar PKn Siswa Menurut Tingkat  Kategori Nilai Pertemuan 

Kedua Antara Siklus Pertama dan Siklus Kedua 

 
 

Pada siklus pertama, siswa yang memperoleh nilai hasil belajar pada kategori kurang baik (D) 

berjumlah 8 orang, atau mencapai 34,8%, sedangkan pada siklus berjumlah 2 orang atau mencapai 

8,7%. Pada siklus pertama, siswa yang memperoleh nilai hasil belajar pada kategori cukup baik (C) 
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berjumlah 6 orang, atau mencapai 26,1%, sedangkan pada siklus tinggal berjumlah 1 orang atau 

mencapai 4,3%. Lalu pada siklus pertama, siswa yang memperoleh nilai hasil belajar pada kategori 

baik (B) baru berjumlah 7 orang, atau mencapai 30,4%, sedangkan pada siklus berjumlah 11 orang 

atau mencapai 47,8%. Kemudian pada siklus pertama, siswa yang memperoleh nilai hasil belajar pada 

kategori sangat baik (A) baru berjumlah 3 orang, atau mencapai 13%, sedangkan pada siklus sudah 

berjumlah 9 orang atau mencapai 39,1%. 

 

3) Perbandingan Capaian Kategori Nilai pada Pertemuan Ketiga 

Perbandingan capaian kategori nilai hasil belajar PKn oleh para siswa kelas 5-A SD Negeri 02 

Manado pada pertemuan ketiga, disajikan pada diagram berikut ini. 

 

Diagram Perbandingan Nilai Hasil Belajar PKn Siswa Menurut Tingkat  Kategori Nilai Pertemuan 

Kedua Antara Siklus Pertama dan Siklus Ketiga 

 
 

Pada siklus pertama, siswa yang memperoleh nilai hasil belajar pada kategori kurang baik (D) 

berjumlah 5 orang, atau mencapai 21,7%, sedangkan pada siklus kedua tidak ada lagi atau 0%. Pada 

siklus pertama, siswa yang memperoleh nilai hasil belajar pada kategori cukup baik (C) berjumlah 6 

orang, atau mencapai 26,1%, sedangkan pada siklus tinggal berjumlah 2 orang atau mencapai 8,7%. 

Lalu pada siklus pertama, siswa yang memperoleh nilai hasil belajar pada kategori baik (B) baru 

berjumlah 7 orang, atau mencapai 30,4%, sedangkan pada siklus berjumlah 7 orang atau mencapai 

30,4%. Kemudian pada siklus pertama, siswa yang memperoleh nilai hasil belajar pada kategori 

sangat baik (A) baru berjumlah 5 orang, atau mencapai 21,7%, sedangkan pada siklus sudah 

berjumlah 14 orang atau mencapai 60,9%. 

4) Perbandingan Capaian Kategori Nilai pada Rata-Rata Tiga Kali Pertemuan 

 

Berdasarkan capaian kategori setiap pertemuan di atas, maka diperolehlah data rata-rata nilai hasil 

belajar untuk tiga kali pertemuan. Perbandingan capaian kategori nilai hasil belajar PKn oleh para 

siswa kelas 5-A SD Negeri 02 Manado dianalisis dan dikaji menurut rata-rata tiga kali pertemuan,, 

disajikan pada diagram berikut. 

 

Diagram Perbandingan Nilai Hasil Belajar PKn Siswa Menurut Tingkat  Kategori Nilai Rata-Rata 

Tiga Kali Pertemuan Antara Siklus Pertama dan Siklus Ketiga 
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Pada siklus pertama, siswa yang memperoleh nilai hasil belajar pada kategori kurang baik (D) 

berjumlah 10 orang, atau mencapai 43,5%, sedangkan pada siklus kedua tidak ada lagi atau 0%. Pada 

siklus pertama, siswa yang memperoleh nilai hasil belajar pada kategori cukup baik (C) berjumlah 3 

orang, atau mencapai 13%, sedangkan pada siklus kedua tinggal berjumlah 3 orang juga atau 

mencapai 13%. Lalu pada siklus pertama, siswa yang memperoleh nilai hasil belajar pada kategori 

baik (B) baru berjumlah 8 orang, atau mencapai 34,8%, sedangkan pada siklus kedua berjumlah 12 

orang atau mencapai 52,2%. Kemudian pada siklus pertama, siswa yang memperoleh nilai hasil 

belajar pada kategori sangat baik (A) baru berjumlah 2 orang, atau mencapai 8,7%, sedangkan pada 

siklus kedua sudah berjumlah 8 orang atau mencapai 34,8%. 

 

c. Perbandingan Hasil Belajar PKn Menurut Tingkat Ketuntasan Belajar Siswa 

Capaian nilai hasil belajar PKn yang diperoleh para siswa pada penelitian tindakan ini menurut 

tingkat ketuntasan belajarnya, disajikan pada diagram berikut ini.  

Diagram Perbandingan Nilai Hasil Belajar PKn Menurut Tingkat  Ketuntasan  

Belajar Siswa Antara Siklus Pertama dan Siklus Ketiga 

 
 

Pada siklus pertama pertemuan pertama, siswa yang tuntas belajar berjumlah 7 orang atau mencapai 

30,4%, dan belum mencapai ketuntasan belajar klasikal, sedangkan pada siklus kedua sudah 

berjumlah 14 orang atau mencapai 60,9%, dan belum juga mencapai ketuntasan belajar klasikal. Lalu 

pada pertemuan kedua siklus pertama, siswa yang tuntas belajar berjumlah 10 orang atau mencapai 

43,5%, dan belum mencapai ketuntasan belajar klasikal, sedangkan pada siklus kedua sudah 

berjumlah 20 orang atau mencapai 87%, dan sudah mencapai ketuntasan belajar klasikal. Kemudian 

pada pertemuan ketiga siklus pertama, siswa yang tuntas belajar berjumlah 12 orang atau mencapai 

52,2%, dan belum mencapai ketuntasan belajar klasikal, sedangkan pada siklus kedua sudah 

berjumlah 21 orang atau mencapai 91,3%, dan sudah mencapai ketuntasan belajar klasikal. 

 

Pada rata-rata tiga kali pertemuan siklus pertama, siswa yang tuntas belajar berjumlah 10 orang atau 

mencapai 43,5%, dan belum mencapai ketuntasan belajar klasikal, sedangkan pada siklus kedua 

sudah berjumlah 20 orang atau mencapai 87%, dan sudah mencapai ketuntasan belajar klasikal. 
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Dengan demikian, berdasarkan nilai hasil belajar yang diperoleh siswa kelas 5-A SD Negeri 02 

Manado, maka tingkat ketuntasan belajar klasikal sudah terpenuhi pada pertemuan ketiga siklus 

kedua, yakni mencapai 91,3% siswa yang tuntas belajar.  Demikian pula pada rata-rata nilai untuk 

tiga kali pertemuan, ternyata pada siklus kedua, siswa yang tuntas belajar sudah berjumlah 20 orang 

atau mencapai  87%, dan tingkat ketuntasan belajar klasikal dalam penelitian tindakan kelas ini, yakni 

minimal 85%, sudah terpenuhi. Hal itu berarti, penelitian tindakan kelas ini sudah selesai, dan tidak 

lagi peneliti lanjutkan pada siklus berikutnya.  

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana disajikan pada bab terdahulu, maka dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan strategi pembelajaran berbasis diskusi kelompok dan media pembelajaran ternyata 

efektif meningkatkan hasil belajar PKn pada siswa Kelas 5-A SD Negeri 02 Manado  Kecamatan 

Tikala, Kota Manado. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tindakan kelas di atas, maka penulis menyampaikan saran-

saran sebagai berikut. Para guru perlu diberikan pendampingan oleh kepala dan pengawas sekolah 

dalam meningkatkan kemampuan memilih atau membuat dan strategi tindakan pembelajaran berbasis 

diskusi kelompok dan media pembelajaran dalam upaya meningkatkan mutu hasil belajar siswa.   

Para guru perlu didorong untuk mengaktifkan diri dalam mengikuti kegiatan-kegiatan Kelompok 

Kerja Guru (KKG), terutama dalam membahas bagaimana mengembangkan dan menyiapkan 

perangkat pembelajaran yang inovatif dan efektif, guna meningkatkan mutu proses pembelajaran, dan 

mutu hasil belajar siswa. Kepala sekolah bekerja sama dengan pengawas sekolah perlu menyiapkan 

program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) kepada guru-guru, disesuaikan dengan 

hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG). Kepala sekolah perlu mengadakan buku-buku ilmiah praktis 

yang membahas tentang pembuatan, pemilihan, dan pengunaan media pembelajaran sebagai bahan 

bacaan atau referensi bagi para guru.  
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ABSTRACT  

This study aims to improve student learning outcomes in English subjects using the Co-op Co-op type of 

Cooperative Learning in Class IX.2 SMP Negeri 1 Rao Kab. Pasaman. This type of research belongs to a PTK. 

The subjects in this study were students of Class IX.2 SMP Negeri 1 Rao Kab. Pasaman totaling 28 people. The 

action is carried out in two cycles where each cycle has four stages, namely planning, implementation, 

observation, and reflection. One cycle is carried out 2 times learning action learning is carried out in the 

January-June 2022 semester. The results of the study include: The implementation of learning using the Co-op 

Co-op type of Cooperative Learning model can increase collaboration between students so that they can 

develop peer tutoring patterns, can train students' courage in expressing ideas, exchanging ideas, accepting 

friends' opinions, actively discussing, listening to friends' explanations well, and avoiding friends. This is 

because in the group all students will work together for the success of the group. In the first cycle, at the last 

meeting the level of completeness of new students reached 57.14% or only 16 students who had completed, 

while in the second cycle at the last meeting the level of completeness of students had reached 89.29% or as 

many as 25 students who had completed in their eyes. English lessons 

Key Word: Co-op Co-op Type Co-op Learning Model, Learning Motivation 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Inggris 

menggunakan model Pembelajaran Cooperative Learning tipe Co-op Co-op di Kelas IX.2  SMP Negeri 1 Rao 

Kab. Pasaman. Jenis penelitian ini tergolong pada sebuah PTK. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa Kelas 

IX.2  SMP Negeri 1 Rao Kab. Pasaman yang berjumlah 28 orang. Tindakan dilakukan dalam dua siklus dimana 

setiap siklus memiliki empat tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Satu siklus 

dilakukan 2 kali pembelajaran tindakan pembelajaran dilaksanakan pada semester Januari-Juni 2022.  Hasil 

penelitian meliputi: Pelaksanaan pembelajaran dengan mengunakan model Cooperative Learning tipe Co-op 

Co-op dapat meningkatkan kerjasama antar siswa sehingga dapat mengembangkan pola tutor sebaya, dapat 

melatih keberanian siswa dalam mengungkapkan gagasan, saling bertukar pikiran, menerima pendapat teman, 

akrif berdiskusi, mendengarkan penjelasan teman dengan baik, serta menghindar terhadap teman. Hal ini 

disebabkan karena di dalam kelompok semua siswa akan saling bekerja sama demi keberhasilan kelompoknya.  

Pada siklus pertama, pada pertemuan terakhir tingkat ketuntasan siswa baru mencapai 57,14% atau hanya 16 

Orang siswa yang tuntas, sedangkan pada siklus kedua pada pertemuan terakhir tingkat ketuntasan siswa sudah 

mencapai 89,29% atau sebanyak 25 Orang siswa yang sudah tuntas di mata pelajaran Bahasa Inggris 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Cooperative Learning tipe Co-op Co-op, Motivasi Belajar 
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Pendahuluan 

Secara nyata pendidikan merupakan hal penting bagi pembinaan sumber daya manusia (SDM) yang 

sangat diharapkan oleh setiap orang, karena melalui pendidikan akan tercipta seorang manusia yang 

cakap, terampil dan berilmu sebagai bekal hidup nantinya. Setelah masa usia dewasa mampu hidup 

mandiri di tengah-tengah pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini. Oleh karena itu, 

kualitas pendidikan semestinya ditingkatkan agar tujuan pendidikan nasional dapat terwujud seperti 

yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003, pasal 3 yaitu: 

 

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dalam membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bertujuan untuk 

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

Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, demokrasi serta bertanggung jawab 

 

Pendidikan secara bertahap harus ditempuh guna meningkatkan mutu pendidikan, melengkapi sarana 

dan prasarana serta mengadakan pelatihan bagi guru. Hal ini diperlukan untukmengembangkan 

kemampuan profesional dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 

UU Sisdiknas tahun 2003 dalam Dirjen Dikti Kemendiknas (2010) memuat bahwa sistem pendidikan 

nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia 

seutuhnya. Maksudnyamanusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta 

berbudi pekerti luhur dan memiliki pengetahuan dan keterampilan, bertanggung jawab kepada 

masyarakat dan bangsanya melalui mata pelajaran Bahasa Inggris. 

 

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tersebut maka dalam proses belajar mengajar guru harus 

mampu untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif baik dengan menggunakan strategi, metode 

maupun model-model pembelajaran. Menurut Saripudin dalam Sanjaya (2006) “model pembelajaran 

merupakan suatu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasi pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Model pembelajaran 

sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran serta pengajar dalam merencanakan dan 

melaksanakan aktifitas belajar mengajar di kelas. 

 

Berdasarkan fenomena yang penulis kemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

jauh tentang “Melalui Cara Mencatat Dengan Teknik Co-Op Co-Op Dalam Pembelajaran Bahasa 

Inggris Mampu Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Semester Januari-Juni 2022 di Kelas IX.2 

SMP Negeri 1 Rao Kab. Pasaman” 

 

Kajian Teori 

1. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Sudjana (2009: 3) mendefinisikan 

hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam 

pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dimyati dan 

Mudjiono (2006: 3-4) juga menyebutkan 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 pengajaran dari puncak proses belajar. 
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b. Tujuan dan Fungsi Hasil Belajar 

Faiq (2008:2) menyatakan bahwa tujuan penilaian terbagi kedalam dua macam yaitu1) Tujuan umum 

yang mencakup: (a) menilai pencapaian kompetensi siswa, (b) memperbaiki proses pembelajaran, (c) 

sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan belajar siswa, 2) Tujuan khusus yang mencakup: (a) 

mengetahui kemajuan hasil belajar siswa, (b)mendiagnosis kesulitan belajar, (c) memberikan umpan 

balik atau perbaikan proses belajar mengajar, (d) penentuan kenaikan kelas, (e) memotivasi belajar 

siswa dengan cara mengenal dan memahami diri dan merangsang untuk melakukan usaha perbaikan.  

c. Prinsip-prinsip Hasil Belajar 

Dalam menentukan hasil belajar, seorang guru harus mampu melaksanakan penilaian seobjektif 

mungkin, tanpa melihat latar belakang dari siswa tersebut, sehingga memperoleh nilai sesuai dengan 

kemampuan yang dimilikinya. Weaver mengemukakan prinsip-prinsip yang harus dilakukan guru 

dalam melaksanakan penilaian yaitu sebagai berikut: “1) penilaian harus bersifat kolaborattif, 2) 

penilaian harus berpedoman kepada semua aspek baik itu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, 3) 

penilaian harus berkelanjutan, 4) penilaian harus mampu mewujudkan tujuan pembelajaran bukan 

sekedar pemberian angka kepada siswa”.  

2. Model Pembelajaran KooperatifTipe Co-op Co-op 

a. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Co-op Co-op 

Model pembelajaran ini, Menurut Nurasma (2008:84):Model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-

op ini merupakan model pembelajaran yang menempatkan kelompok-kelompok dalam kerjasama satu 

dengan lainnya untuk mengkaji topik kelas, model ini memungkinkan siswa untuk bekerjasama dalam 

kelompok kecil, dan kemudian memberikan kesempatan bagi mereka untuk saling tukar pemahaman 

yang baru dengan teman sebaya.  

b. Kegiatan pembelajaran dengan TipeCo-op Co-op 

Menurut Nurasma (2008: 84-89) modelCooperative Learning tipeCo-op Co-op ini akan berhasil, jika 

mengikuti sembilan langkah, antara lain: 1) Diskusi kelas yang terpusat pada siswa, 2) Seleksi dan 

pembentukan kelompok, 3) Seleksi topik kelompok, 4) Seleksi mini topik, 5) Persiapan mini topik, 6) 

Presentasi mini topik, 7)Persiapan prestasi kelompok, 8) Presentasi kelompok, 9) Evaluasi.  

 

Selain itu, menurut Lundgren (dalam Sukarmin, 2002:2 ) ada tujuh bentuk kegiatan pembelajaran 

kooperatif dengan tipe Co-op Co-op, yaitu: 1) Diskusi kelas yang bersumber kepada siswa, 2) 

Pembentukan kelompok dan penyeleksian, 3) Pembagian topik kelompok, 4) Penyeleksian mini topik 

kelompok, 5) Persiapan mini topik yang akan dipresentasekan, 6) presentasi kelompok, 7) Evaluasi. 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas (classroom action research), yakni 

penelitian reflektif oleh prilaku tindakan yang dilakukan oleh guru sendiri untuk memperbaiki proses 

pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebuah Penelitian Tindakan Kelas, yaitu peneliti terlibat secara penuh dan langsung dalam 

proses penelitian mulai dari awal sampai akhir penelitianyang dilakukan dengan tujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Inggris semester Januari-Juni 2022 di 

Kelas IX.2 SMP Negeri 1 Rao Kab. Pasaman. 

 

Penelitian ini dilakukan menurut Chemmis dan McTaggart dalam Arikunto (2008:16) yaitu suatu 

siklus spiral yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan (observasi), refleksi. 

Subjek penelitian adalah siswa Kelas IX.2 SMP Negeri 1 Rao Kab. Pasaman sebanyak 28 Orang. 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil Penelitian 

Siklus I 

Tabel. Data Nilai Ketuntasan Siswa pada Siklus I 

No Nama Siswa 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Nilai Ketuntasan Nilai Ketuntasan 

1 Addinul Hadi 82 Tuntas 86 Tuntas 

2 Afdal Hariadi 76 Tidak Tuntas 80 Tuntas 

3 Agung Pratama 68 Tidak Tuntas 76 
Tidak 

Tuntas 

4 Ahmad Jaka 72 Tidak Tuntas 80 Tuntas 

5 Ahmat hariri 82 Tuntas 84 Tuntas 

6 Alvin Nurul Hamdani 80 Tuntas 82 Tuntas 

7 Alwi Alparizi 72 Tidak Tuntas 78 
Tidak 

Tuntas 

8 Dian Putri Anggraini 76 Tidak Tuntas 80 Tuntas 

9 Galang Tri Sultan 78 Tidak Tuntas 82 Tuntas 

10 Gusmila 80 Tuntas 78 
Tidak 

Tuntas 

11 Idayanti 84 Tuntas 88 Tuntas 

12 Lailatul Salwa 80 Tuntas 82 Tuntas 

13 Lola Sari 72 Tidak Tuntas 78 
Tidak 

Tuntas 

14 M. Fatra 60 Tidak Tuntas 70 
Tidak 

Tuntas 

15 M. Pajri kamil 64 Tidak Tuntas 78 
Tidak 

Tuntas 

16 Maulia Azura 74 Tidak Tuntas 80 Tuntas 

17 Najamudin Anwar 80 Tuntas 82 Tuntas 

18 Nisfra Airin 82 Tuntas 86 Tuntas 

19 Nuraisah 68 Tidak Tuntas 78 
Tidak 

Tuntas 

20 Rama Dinata Giawa 70 Tidak Tuntas 74 
Tidak 

Tuntas 

21 Shakyla Alzahra  80 Tuntas 80 Tuntas 

22 Sri Rahmadani 82 Tuntas 82 Tuntas 

23 Syahril Efendi 76 Tidak Tuntas 78 
Tidak 

Tuntas 

24 Tiara Rahmadani 74 Tidak Tuntas 70 
Tidak 

Tuntas 

25 Wahyu Arifin 80 Tuntas 80 Tuntas 

26 William Afrinico 62 Tidak Tuntas 78 
Tidak 

Tuntas 
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27 Yulia Sindi 68 Tidak Tuntas 80 Tuntas 

28 Zulfikar 64 Tidak Tuntas 78 
Tidak 

Tuntas 

  Jumlah 2086   2228   

  Rata-rata 74.50   79.57   

Sumber: Data Primer, 2022 

 

Berdasarkan tabel di atas maka siswa yang tuntas pada pertemuan akhir di siklus I ada 16 orang 

(57,14%) dan yang tidak tuntas ada 12 orang (42,86%). 

 

Berdasarkan dari nilai ketuntasan belajar pada siklus I belum mencapai target yang diinginkan. Hal 

ini merupakan kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan peneliti untuk perbaikan pada siklus 2. 

 

Kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada siklus I, maka perlu dicarikan solusinya dengan 

melakukan perbaikan terhadap tindakan yang dilakukan antara lain: 1) Membimbing siswa untuk 

merumusksn pertanyaan, menjawab dan berpendapat 2) Mengarahkan siswa untuk mencari buku 

pelajaran, agar siwa mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas sehingga mampu bertanya, 

menjawab dan menanggapi dengan baik. 3) Guru lebih memotivasi siswa yang belum aktif untuk 

mengghilangkan rasa takut dalam dirinya dan menumbuhkan rasa percaya diri. 

 

Dalam rangka menguasai kekurangan waktu guru harus bisa menguasai jalanya diskusi sehingga tidak 

larut dalam satu pertanyaan atau tanggapan. Untuk merealisasikan tindakan-tindakan tersebut maka 

perlu dilakukan siklus kedua. 

 

Siklus II 

Sesuai dengan analisis data observasi dan kesepakatan dengan teman sejawat dapat disimpulkan 

bahwa penerapan model pembelajaran Cooperative Learning tipe Co-op Co-op dalam bentuk kerja 

kelompok dan tanya jawab cukup mempengaruhi hasil belajar siswa pembelajaran Bahasa Inggris. 

 

Tabel . Data Nilai Ketuntasan Siswa pada Siklus II 

No Nama Siswa 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Nilai Ketuntasan Nilai Ketuntasan 

1 Addinul Hadi 86 Tuntas 88 Tuntas 

2 Afdal Hariadi 80 Tuntas 82 Tuntas 

3 Agung Pratama 82 Tuntas 88 Tuntas 

4 Ahmad Jaka 80 Tuntas 82 Tuntas 

5 Ahmat hariri 82 Tuntas 82 Tuntas 

6 Alvin Nurul Hamdani 80 Tuntas 86 Tuntas 

7 Alwi Alparizi 78 Tidak Tuntas 82 Tuntas 

8 Dian Putri Anggraini 80 Tuntas 84 Tuntas 

9 Galang Tri Sultan 82 Tuntas 84 Tuntas 

10 Gusmila 76 Tidak Tuntas 84 Tuntas 

11 Idayanti 84 Tuntas 88 Tuntas 

12 Lailatul Salwa 76 Tidak Tuntas 78 Tidak 
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Tuntas 

13 Lola Sari 76 Tidak Tuntas 80 Tuntas 

14 M. Fatra 80 tuntas 82 Tuntas 

15 M. Pajri kamil 78 Tidak Tuntas 82 Tuntas 

16 Maulia Azura 82 tuntas 86 Tuntas 

17 Najamudin Anwar 82 Tuntas 80 Tuntas 

18 Nisfra Airin 66 Tidak Tuntas 78 
Tidak 

Tuntas 

19 Nuraisah 80 Tuntas 82 Tuntas 

20 Rama Dinata Giawa 70 Tidak Tuntas 76 
Tidak 

Tuntas 

21 Shakyla Alzahra  78 Tidak Tuntas 84 Tuntas 

22 Sri Rahmadani 88 Tuntas 84 Tuntas 

23 Syahril Efendi 80 Tuntas 82 Tuntas 

24 Tiara Rahmadani 86 Tuntas 84 Tuntas 

25 Wahyu Arifin 80 Tuntas 88 Tuntas 

26 William Afrinico 82 Tuntas 86 Tuntas 

27 Yulia Sindi 78 Tidak Tuntas 84 Tuntas 

28 Zulfikar 80 Tuntas 86 Tuntas 

  Jumlah 2232   2332   

  Rata-rata 79.71   83.29   

Sumber: Data Primer 2022 

 

Berdasarkan tabel di atas maka siswa yang tuntas pada pembelajaran di siklus II pertemuan akhir ada 

25 orang (89,29%) dan yang tidak tuntas ada 3  orang (10,71%). Pada seluruh aspek motivasi belajar 

yang dikemukakan dari penelitian secara total hasil belajar siswa sudah mencapai target yang 

diinginkan. Artinya hasil belajar siswa sudah melebihi target yang dituangkan pada bagian terdahulu. 

Dengan demikina tindakan cukup sampai siklus kedua. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaukan pada tahap satu Hasil penelitian menunjukan bahwa 

masih ada siswa yang belum antusias mengikuti tahap ini, sehingga perlu dilakukan pengingkatan 

lagi, karena pada siklus selanjutnya akan lebih diberikan penekanan kepada siswa agar dalam 

mengikuti kegiatan pada tahap ini, sehingga bias dengan mudah mengikuti tahap selanjutnya terlihat 

dari hasil belajar siswa yang belum maksimal, masih banyak nya siswa yang belum tuntas di mata 

pelajaran Bahasa Inggris. Selanjutnya pada penelitian kedua Siklus II ini dilaksanakan pembelajaran 

mengenai berwawasan dengan narasumber dari berbagai kalangan. Pada siklus II ini pembelajaran 

sudah berjalan dengan baik, yang menjadi kendala pada siklus I adalah pada saat persiapan mini 

topik, sehingga pada siklus ke II ini peneliti benar-benar membimbing siswa pada tahap ini, tanpa 

mengabaikan tahap - tahap yang lainya, sehingga dapat dikatakan ke Sembilan tahap yang ada pada 

model Cooperative Learning tipeCo-op Co-op ini berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari hasil 

belajar siswa yang mana sudah banyak siswa yang tuntas dalam pembelajaran Bahasa Inggris. 
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Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dalam penelitan ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut: Pelaksanaan pembelajaran dengan mengunakan model Cooperative Learning tipe 

Co-op Co-op dapat meningkatkan kerjasama antar siswa sehingga dapat mengembangkan pola tutor 

sebaya, dapat melatih keberanian siswa dalam mengungkapkan gagasan, saling bertukar pikiran, 

menerima pendapat teman, akrif berdiskusi, mendengarkan penjelasan teman dengan baik, serta 

menghindar terhadap teman. Hal ini disebabkan karena di dalam kelompok semua siswa akan saling 

bekerja sama demi keberhasilan kelompoknya. Pada siklus pertama, pada pertemuan terakhir tingkat 

ketuntasan siswa baru mencapai 57,14% atau hanya 16 Orang siswa yang tuntas, sedangkan pada 

siklus kedua pada pertemuan terakhir tingkat ketuntasan siswa sudah mencapai 89,29% atau sebanyak 

25 Orang siswa yang sudah tuntas di mata pelajaran Bahasa Inggris. 

 

Saran 

Sesuai dengan kesimpulan yang telah dicantumkan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran 

sebagai berikut: Guru seharusnya menerapkan model pembelajaran pada setiap pertemuan sehingga 

siswa tertarik dan termotivasi untuk belajar, agar hasil belajar dapat meningkat. Selalu memotivasi 

siswa sehingga mereka semangat belajar serta aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Guru harus 

menguasai metoda pembelajaran agar siswa lebih terdorong dan bersemangat dalam pembelajaran 

Peneliti berharap adanya kelanjutan dari penelitian ini sehingga peneliti dan pembaca menemukan 

model pembelajaran yang lebih baik lagi untuk proses belajar mengajar khususnya pada mata 

pelajaran Bahasa Inggris. 
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IMPROVING STUDENT LEARNING OUTCOMES THROUGH 
CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) APPROACH IN 

PKN LEARNING SEMESTER JANUARY-JUNE 2022 
IN CLASS VIII.1 SMP NEGERI 2 PADANG GELUGUR 

REGENCY. PASAMAN 
 

PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA MELALUI PENDEKATAN 
CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) DALAM 
PEMBELAJARAN PKN SEMESTER JANUARI-JUNI 2022  

DI KELAS VIII.1 SMP NEGERI 2 PADANG GELUGUR  
KAB. PASAMAN 

 

Indrawati Mukhtar 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to describe the improvement of student learning outcomes through the Contextual Teaching and 

Learning (CTL) approach in PKN learning in the January-June 2022 semester in Class VIII.1 SMP Negeri 2 

Padang Gelugur, Pasaman Regency. This research belongs to a CAR that uses the cycle method. The action is 

carried out in two cycles where each cycle has four stages, namely planning, implementation, observation, and 

reflection. One cycle is carried out three times of learning (action). Learning is carried out in the January-June 

2022 semester. The results of this study include: In Cycle I which was carried out in February, the percentage 

of student completeness only reached 53.33%, then continued in Cycle II which was held in March, student 

mastery increased to 86.67 %. Cycle I and cycle II There was an increase of 33.34%. Contextual learning can 

improve student learning outcomes in PKN Class VIII.1 subjects at SMP Negeri 2 Padang Gelugur Kab. 

partner 

Key Word: Learning Outcomes, Contextual Teaching and Learning (CTL) 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peningkatan hasil belajar siswa melalui pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) dalam pembelajaran Pembelajaran PKN semester Januari-Juni 2022 di Kelas 

VIII.1 SMP Negeri 2 Padang Gelugur Kab Pasaman. Penelitian ini tergolong pada sebuah PTK yang 

menggunakan metode siklus. Tindakan dilakukan  dalam dua siklus dimana setiap siklus memiliki empat 

tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Satu siklus dilakukan tiga kali pembelajaran 

(tindakan). Pembelajaran dilaksanakan pada semester Januari-Juni 2022. Hasil penelitian ini meliputi: Pada 

Siklus I yang dilaksanakan pada bulan Februari, persentase ketuntasan siswa hanya mencapai 53,33%, 

kemudian dilanjutkan pada Siklus II yang dilaksanakan pada bulan Maret ketuntasan siswa meningkat menjadi 

86,67%. Siklus I dan siklus ke II Terjadi peningkatan sebesar 33,34%. Pembelajaran kontekstual dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN Kelas VIII.1 SMP Negeri 2 Padang Gelugur Kab. 

Pasaman 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Contextual Teaching and Learning (CTL) 

 

 

Pendidikan merupakan moral yang paling utama Indonesia dalam pembentukan sikap mental, 

intelektual dan keterampilan seseorang.Sehingga dengan pendidikan tercipta sumber daya alam sesuai 

dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Salah satu usaha dalam pengembangan kegiatan 

pendidikan tersebut adalah meningkatkan mutu pendidikan, melengkapi sarana dan prasarana serta 

mengadakan penataran bagi guru-guru.Upaya ini untuk mengembangkan kemampuan profesional 
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guru untuk membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

 

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 memuat bahwa Sistem Pendidikan 

Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia 

seutuhnya.Maksudnya adalah manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

dan berbudi pekerti luhur dan memiliki pengetahuan dan keterampilan serta bertanggung jawab 

bermasyarakat dan berbangsa. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka dalam proses belajar 

mengajar guru harus mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif baik melalui penggunaan 

strategi, metode maupun model-model pembelajaran inovatif. 

 

Peran guru sangatlah penting untuk melakukan pembelajaran. Mencapai tujuan tersebut guru harus 

mampu memilih model pembelajaran yang sesuai dengan pelajaran PKN. Model dimaksud berupa 

kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan sesuatu kegiatan. Menurut 

Saripudin (dalam Djakia:2005:129) “model pembelajaran merupakan suatu kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganir pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran serta para pengajar 

dalam merencanakan dan meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran”. 

 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru harus teliti untuk memilih model agar sesuai dengan tahap 

perkembangan siswa, tujuan kurikulum, potensi siswa serta keadaan kondisi dimana siswa itu berada. 

Dalam ini model dan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru berpengaruh terhadap 

keberhasilan dan hasil belajar siswa (Kosasi:1996:5 dalam Sanjaya ). 

 

Model pembelajaran Inovatif banyak bentuknya salah satu diantaranya yakni Contextual Teaching 

and Learning (CTL). Merupakan proses pembelajaran yang holistic dan bertujuan membantu siswa 

untuk memahami makna materi ajar dengan mengaitkannya terhadap konteks kehidupan mereka 

sehari-hari (konteks pribadi, social dan cultural) sehingga siswa memiliki pengetahuan atau  

keterampilan yang dinamis dan fleksibel utnuk mengkontruksi sendiri secara aktif pemahamannya 

(Hamalik 2001). 

 

CTL disebut pendekatan kontekstual karena konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara 

materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan kehidupan mereka sebagai anggota 

masyarakat. 

 

Berdasarkan hemat peneliti di SMP Negeri 2 Padang Gelugur Kab. Pasaman, motivasi siswa dalam 

pembelajaran PKN masih rendah.Ini ditandai dengan di dalam pembelajaran hanya terjadi interaksi 

pada satu arah (siswa pasif) guru masih memakai pembelajaran konvensional yaitu mengajar dengan 

metode ceramah. Disisi lain siswa dituntut untuk menghafal serta membaca bahanpelajaran sehingga 

siswa kurang termotivasi dalam belajar. Bertolak dari fenomena ini, maka peneliti merasa terpanggil 

untuk mengkajinya dalam sebuah penelitian. 

 

Peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian yakni “Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam Pembelajaran PKN Semester Januari-

Juni 2022 di Kelas VIII.1 SMP Negeri 2 Padang Gelugur Kab. Pasaman”. 
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Kajian Teori 

1. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Nana Sudjana (2009: 3) 

mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil 

belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Dimyati dan Mudjiono (2006: 3-4) juga menyebutkan 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 pengajaran dari puncak 

proses belajar.  

 

Benjamin S. Bloom (Dimyati dan Mudjiono, 2006: 26-27) menyebutkan enam jenis perilaku ranah 

kognitif, sebagai berikut: Pengetahuan, mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang telah 

dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu berkenaan dengan fakta, peristiwa, 

pengertian kaidah, teori, prinsip, atau metode. Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap arti 

dan makna tentang hal yang dipelajari. Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode dan 

kaidah untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru. Misalnya, menggunakan prinsip. Analisis, 

mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan 

dapat dipahami dengan baik. Misalnya mengurangi masalah menjadi bagian yang telah kecil. Sintesis, 

mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru. Misalnya kemampuan menyusun suatu program 

evaluasi, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal berdasarkan kriteria 

tertentu. misalnya, kemampuan menilai hasil ulangan.  

 

Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas, disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan 

tersebut mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dapat dilihat melalui 

kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan 

tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

 

Faiq (2013:2) menyatakan bahwa tujuan penilaian terbagi kedalam dua macam yaitu 1) Tujuan umum 

yang mencakup: (a) menilai pencapaian kompetensi siswa, (b) memperbaiki proses pembelajaran, (c) 

sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan belajar siswa, 2) Tujuan khusus yang mencakup: (a) 

mengetahui kemajuan hasil belajar siswa, (b)mendiagnosis kesulitan belajar, (c) memberikan umpan 

balik atau perbaikan proses belajar mengajar, (d) penentuan kenaikan kelas, (e) memotivasi belajar 

siswa dengan cara mengenal dan memahami diri dan merangsang untuk melakukan usaha perbaikan. 

 

Dalam menentukan hasil belajar, seorang guru harus mampu melaksanakan penilaian seobjektif 

mungkin, tanpa melihat latar belakang dari siswa tersebut, sehingga memperoleh nilai sesuai dengan 

kemampuan yang dimilikinya. Weaver dalam Theresia (2013:1), mengemukakan prinsip-prinsip yang 

harus dilakukan guru dalam melaksanakan penilaian yaitu sebagai berikut: “1) penilaian harus bersifat 

kolaborattif, 2) penilaian harus berpedoman kepada semua aspek baik itu aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor, 3) penilaian harus berkelanjutan, 4) penilaian harus mampu mewujudkan tujuan 

pembelajaran bukan sekedar pemberian angka kepada siswa”. 

 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

a. Pengertian Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Model pemnbelajaran Inovatif diantaranya adalah pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL). Merupakan proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan membantu siswa untuk 
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memahami makna materi ajar dengan mengaitkannya terhadap konteks kehidupan mereka sehari-hari 

(konteks pribadi, social dan cultural) sehingga siswa memiliki pengetahuan atauketerampilan yang 

dinamis dan fleksibel utnuk mengkontruksi sendiri secara aktif pemahamannya. 

 

CTL disebut pendekatan kontekstual karean konsep bealajar yang membantu guru mengaitkan antara 

materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan kehidupan mereka sebagai anggota 

masyarakat. 

b. Penerapan Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

1) Konstruktivisme (contructivisme) 

Konstruktivisme yaitu mengembangkan pemikiran siswa akan belejar lebih bermakna dengan cara 

bekerja sendiri, menemukakan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan ketermpilan 

barunya. Siswa belajar pada dasarnya mencari alat untuk membantu membantu memahami 

pengalamannya. 

2) Bertanya (questioning) 

Bertanya yaitu mengembangkan sifat ingin tau siswa dengan bertanya. Melalui proses bertanya, siswa 

akan mampu menjadi pemikir handal yang pandai dan mandiri.   

3) Menemukan (inquiri) 

Menemukan yaitu dalam belajar siswa di harapkan dapat menemukan, mengomonikasikan sendiri 

pengetahuan dan keterampilannya dari pembelajaran yang dilakukan. 

4) Msyarakat belajar (learning community) 

Dalam proses pembelajarab di kelas, masyarakat belajar dapat tercipta dengan membentuk kelompok 

– kelompok belajar yang memungkinkan antar siswa melakukan sharing pendapat atau pengalaman. 

5) Pemodelan (modeling) 

Model dapat di peroleh dari guru, siswa lain atau dari luar sekolah yang relevan dengan konteks dan 

materi yang menjadi topikbahasan. Misalnya salah seorang siswa menyajikan ke depan kelas apa 

yang ditanya dan diketahui dari soal. 

6) Refleksi (reflection) 

Pada akhir pembelajaran, guru menyisakan waktu sejenak agar siswa melakukan refleksi.Siswa 

diminta untuk menuangkan kembali pemahaman yang telah diperolehnya.. 

7) Penilaian yang sebenarnya (authentic asesment) 

Diperoleh dari kegiatan nyata yang dikerjakan siswa pada saat proses pembelajaran, yang dapat 

memberikan gambaran belajar siswa.  

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Action Research. 

Penelitian berpatisipasi aktif dan terlibat langsung dalam proses penelitian, bertindak sebagai 

perancang, pelaksana, pengumpul data, penganalisis data dan pelopor hasil penelitian. pada 

pelaksanaan observasi aktivitas siswa pada saat pembelajaran, pengambilan data dilakukan secara 

kolaborasi dengan teman sejawat. PTK dilaksanakan berupa proses pengkajian berdaur (cyclical) 

yang terdiri dari empat tahap: 1) Merencanakan, 2) Melakukan Tindakan, 3) Mengamati, 4) 

Merefleksi. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada Mata Pelajaran PKN 

melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) di Kelas VIII.1 SMP Negeri 2 Padang 

Gelugur Kab.Pasaman. Penelitian ini diadakan di Kelas VIII.1 SMP Negeri 2 Padang Gelugur yang 

terdaftar resmi pada semester Januari-Juni 2022, dengan jumlah siswa sebanyak 30 orang. 

 

Seorang siswa dikatakan berhasil (mencapai ketuntasan) jika telah mencapai nilai 80. Siswa yang 

memiliki nilai kurang dari 80 diberikan remedi pokok bahasan yang belum dikuasai, sedangkan siswa 
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yang telah mencapai nilai 80 atau lebih dapat melanjutkan ke pokok bahasan berikutnya. Klasikal 

atau suatu kelas dikatakan telah berhasil (mencapai ketuntasan belajar) jika paling sedikit 70% dari 

jumlah dalam kelompok atau kelas tersebut telah mencapai ketuntasan perorangan. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian Siklus I 

Pelaksanaan siklus pertama berlangsung tiga kali tatap muka dalam pembelajaran PKN. Pembelajaran 

pada siklus pertama menggunakan pendekatan Contectual Teaching and Learning (CTL). dapat 

diambil kesimpulan bahwa kegiatan pembelajaran yang dilakukan belum berhasil sebab persentase 

siswa yang tuntas belajar baru mencapai 53,33% dari siswa Kelas VIII.1 SMP Negeri 2 Padang 

Gelugur Kab. Pasaman. Suatu kelas dikatakan berhasil jika mencapai ketuntasan belajar paling sedikit 

70% dari jumlah siswa dalam kelas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran 

belum berhasil dan perlu ditinjau kembali untuk tahap berikutnya. 

 

a. Refleksi 

Kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan belum berhasil.Hal ini terlihat dari presentase kelulusan 

klasikal yang masih di bawah 70%. Peneliti kemudian mencari penyebabnya dengan 

memperhatikan/menganalisa kejadian-kejadian dikelas selama proses pembelajaran berlangsung pada 

siklus pertama sehingga diperoleh penyebab kegagalan pada siklus pertama antara lain adalah sebagai 

berikut: Suasana kelas agak terganggu, dimana sebagian siswa tidak memperhatikan materi dan lebih 

banyak mengobrol dengan teman sebangku. Pada pertemuan ini siswa kurang memperhatikan hal-hal 

penting yang harus dipahami dan dimengerti, sehingga mengakibatkan penurunan prestasi belajar 

siswa baik dalam mengerjakan soal latihan maupun pengerjaan tugas dan soal evaluasi. 

 

Dengan hasil penelitian pada siklus I, dimana hanya 53,3% siswa yang tuntas hasil belajarnya, maka 

penelitian dilanjutkan pada Siklus II. 

 

2.Hasil Penelitian Siklus II 

Pelaksanaan siklus pertama berlangsung tiga kali tatap muka dalam pembelajaran PKN. Pembelajaran 

pada siklus kedua menggunakan pendekatan Contectual Teaching and Learning (CTL). Dari analisa 

diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan pembelajaran yang dilakukan sudah berhasil sebab 

persentase siswa yang tuntas belajar mencapai 86,67% dari siswa Kelas VIII.1 SMP Negeri 2 Padang 

Gelugur Kab. Pasaman, melebihi ketentuan 70% dari jumlah siswa dalam kelas tersebut. 

 

a. Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi yang tergambar pada bagian diatas, ternyata Pada siklus kedua rata – rata 

ketuntasan belajar perorangan siswa meningkat menjadi 86,67%. Persentase ini melebihi indikator 

keberhasilan yang ditetapkan sebelumnya. Dari hasil analisa tersebut diketahui bahwa kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan berhasil, tetapi masih ada empat orang siswa yang belum tuntas. 

Tentunya akan menjadi tugas dan tantangan tersendiri bagi peneliti untuk mengoptimalkan 

pembelajaran secara tuntas tersebut mempunyai potensi yang sama untuk menuntaskan pembelajaran. 

 

Pembahasan 

Pada bagian ini dilakukan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas. Fokus 

pembahasannya adalah peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL)dalam pembelajaran Pembelajaran PKN semester Januari-Juni 2022 di 

Kelas VIII.1 SMP Negeri 2 Padang Gelugur Kab. Pasaman. 
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Pada siklus pertama, sebagian siswa tidak memperhatikan materi dan lebih banyak mengobrol dengan 

teman sebangku, kemudian siswa kurang memperhatikan hal-hal penting yang harus dipahami dan 

dimengerti, sehingga mengakibatkan penurunan prestasi belajar siswa baik dalam mengerjakan soal 

latihan maupun pengerjaan tugas dan soal evaluasi. Sehingga pada siklus pertama siswa yang tuntas 

dalam pembelajaran PKN hanya sebanyak 53,33%, belum mencapai ketentuan 70% yang telah 

ditetapkan pada bab sebelumnya. Sehingga peneliti memutuskan bahwa penelitian dilanjutkan pada 

Siklus II. 

 

Kemudian pada siklus kedua, sebagian besar siswa sudah mulai terbiasa dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL), sehingga siswa mulai memahami materi pembelajaran dan 

siswa tidak lagi berbicara saat pembelajaran berlangsung. Sehingga pada siklus kedua sudah ada 

86,67% siswa yang sudah tuntas dalam pembelajaran PKN. Sehingga peneliti menetapkan bahwa 

penelitian dihentikan pada Siklus II. 

 

Kesimpulan 

Setelah peneliti cermati dalam kegiatan penelitian dalam hal proses sampai pada hasil maka peneliti 

menyimpulkan sebagai berikut: Pada Siklus I yang dilaksanakan pada bulan Februari, persentase 

ketuntasan siswa hanya mencapai 53,33%, kemudian dilanjutkan pada Siklus II yang dilaksanakan 

pada bulan Maret ketuntasan siswa meningkat menjadi 86,67%. Siklus I dan siklus ke II Terjadi 

peningkatan sebesar 33,34%. Pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran PKN Kelas VIII.1 SMP Negeri 2 Padang Gelugur Kab. Pasaman 

 

Saran 

Setelah mengetahuihasil dan kesimpulan selama penelitian berlangsung di SMP Negeri 2 Padang 

Gelugur Kab. Pasaman, peneliti memberikan saran antara lain:  Guru seharusnya selalu memotivasi 

siswa sehingga mereka semangat belajar serta aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Guru harus 

menguasai metoda pembelajaran agar siswa lebih terdorong dan bersemangat dalam pembelajaran. 
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EFFORTS TO PROVIDE PUNISHMENT TO INCREASE TEACHER 

ATTENDANCE IN LEARNING IN SEMESTER JANUARY-JUNE 2022 

AT SMP NEGERI 3 RAO SELATAN REGENCY. PASAMAN 

 

UPAYA PEMBERIAN PUNISHMENT GUNA PENINGKATAN 

KEHADIRAN GURU DALAM PEMBELAJARAN PADA SEMESTER 

JANUARI-JUNI 2022 DI SMP NEGERI 3 RAO SELATAN  

KAB. PASAMAN 
 

Nurhadni 

 

ABSTRACT 

This study aims to describe alternative problem solving to improve teacher discipline in teaching attendance in 

class through the provision of punishment at SMP Negeri 3 Rao Selatan Kab. Pasaman. This School Action 

Research was conducted at SMP Negeri 3 Rao Selatan Kab. Pasaman in the semester of January-June 2022. 

The unit of analysis is all teachers, both civil servants and non-civil servants at SMP Negeri 3 Rao Selatan Kab. 

Pasaman. The implementation of the action uses the cycle model developed by Kemmis and MC Taqqart. The 

variable that was observed was teaching attendance in class. Research Results Include: based on research 

conducted in the January-June semester which was divided into 2 research cycles, the results of teaching 

attendance in class at SMP Negeri 3 Rao Selatan Kab. Pasaman in the period January - February 2022 an 

average of 74.99%. While the period March-April 2022 was 90.91%. There was an increase of 15.92%. The 

average attendance of teaching teachers in class exceeds the target of success. Based on the data obtained from 

2 research cycles in the January-June 2022 semester, it can be concluded that punishment is effective in 

increasing the discipline of teacher attendance in class in teaching and learning activities at SMP Negeri 3 Rao 

Selatan Kab. Pasaman. 

Key Word: Punishment, Teacher Discipline 

 

ABSTRAK 

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan alternatif pemecahan masalah meningkatkan disiplin guru dalam 

kehadiran mengajar di kelas melalui pemberian Punishment di SMP Negeri 3 Rao Selatan Kab. Pasaman. 

Penelitian Tindakan Sekolah ini di laksanakan di SMP Negeri 3 Rao Selatan Kab. Pasaman  pada Semester 

Januari- juni 2022. Unit analisisnya semua guru baik PNS maupun non PNS di SMP Negeri 3 Rao Selatan Kab. 

Pasaman. Pelaksanaan tindakan menggunakan model di siklus yang di kembangkan oleh Kemmis dan MC 

Taqqart. Variabel yang di observasi adalah kehadiran mengajar di kelas. Hasil Penelitian Meliputi: berdasarkan 

penelitian yang dilakukan pada semester Januari- Juni yang di bagi menjadi 2 siklus penelitia maka di dapatkan 

hasil kehadiran mengajar di kelas di SMP Negeri 3 Rao Selatan Kab. Pasaman pada periode Januari - Februari 

2022 rata-rata sebesar 74,99%. Sedangkan periode Maret-April 2022 sebesar 90,91%. Terjadi peningkatan 

sebesar 15.92%. Rata-rata kehadiran guru mengajar di kelas melampaui target keberhasilan. Berdasarkan data 

yang di dapatkan dari 2 siklus penelitian pada semester Januari- Juni 2022, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pemberian hukuman  (Punishment) efektif untuk meningkatkan disiplin kehadiran guru di kelas dalam kegiatan 

belajar mengajar di SMP Negeri 3 Rao Selatan Kab. Pasaman. 

Kata Kunci :  Punishment, Disiplin Guru 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok orang 

untuk mendewasakan seseorang melalui suatu usaha pendidikan dan pelatihan. Dalam proses 
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pendewasaan manusia, muncul fakta bahwa manusia selalu berubah dan bahwa perubahan itu adalah 

hasil belajar.  

 

Artinya ada proses perubahan sikap dan perilaku dalam pendidikan.  Pendidikan sebagai gejala 

manusia dan sekaligus usaha sadar, di dalamnya tidak lepas dari batasan-batasan yang dapat 

dikenakan pada peserta didik, pendidik, interaksi pendidik, serta lingkungan dan fasilitas pendidikan. 

Peningkatan mutu pendidikan dirasakan sebagai suatu kebutuhan bangsa yang ingin maju. Dengan 

keyakinan bahwa pendidikan yang bermutu dapat menunjang pembangunan disegala bidang. 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik bimbingan, pengajaran dan atau 

latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. 

 

Keberhasilan proses belajar sangat bergantung pada beberapa faktor diantaranya adalah faktor guru. 

Guru sangat memegang peranan penting dalam keberhasilan proses pembelajaran. Guru yang 

mempunyai kompetensi yang baik tentunya akan sangat mendukung keberhasilan proses 

pembelajaran, sebagai komponen sentral dalam sistem pendidikan, pendidik mempunyai peran utama 

dalam membangun fondamen-fondamen hari depan corak kemanusiaan. Corak kemanusiaan yang 

dibangun dalam rangka pembangunan nasional kita adalah “manusia Indonesia seutuhnya”, yaitu 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, percaya diri disiplin, bermoral 

dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan hal itu, keteladanan dari seorang guru sebagai pendidik 

sangat dibutuhkan. 

 

Keteladanan guru dapat dilihat dari prilaku guru sehari-hari baik didalam sekolah maupun diluar 

sekolah. Selain keteladanan guru, kedisiplinan guru juga menjadi salah satu hal penting yang harus 

dimiliki oleh guru sebagai seorang pengajar dan pendidik. 

 

Berdasarkan pikiran di atas, maka perlu dilakukan Penelitian Tindakan Sekolah dalam sebuah judul 

“Upaya Pemberian Punishment Guna Peningkatan Disiplin Guru Dalam Kehadiran Mengajar Pada 

Semester Januari- Juni 2022  di SMP Negeri 3 Rao Selatan Kab. Pasaman”. 

 

Kajian Teori 

Hukuman (punishment) dalam pandangan teori behavioristik adalah konsekuensi yang tidak 

menyenangkan yang digunakan untuk melemahkan perilaku. Hukuman merupakan konsekuensi yang 

diberikan guru dalam rangka memperlemah perilaku negatif peserta didik dengan harapan bahwa 

perilaku tersebut tidak terulang kembali. Hukuman yang diberikan biasanya berupa stimulus yang 

tidak menyenangkan.  Sebagaimana dengan tindakan penguatan, keefektifan tindakan hukuman tidak 

dapat diasumsikan tetapi harus diperlihatkan.  

 

Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa hukuman sebagai alat untuk menginsafkan atau menyadarkan 

bukan sebagai alat penyiksaan atau balas dendam. Tindakan hukuman yang terpaksa dan sadar atau 

sengaja diberikan kepada guru sebagai alat mendidik yang harus mempunyai arti membimbing 

berdasarkan cinta kasih dan pendidik yakin bahwa penderitaan yang ditanggung itu mempunyai nilai 

positif dan pengaruh efektif. Artinya benar-benar menyadarkan atau menginsafkan pendidik atas 

kesalahan yang diperbuatnya. Selain itu kita harus memastikan pendidik dalam kondisi emosi yang 

positif. Agar hukuman yang kita tetapkan benar-benar efektif karena individu guru dalam kondisi 

relaks, senang, bersemangat dalam suasana otak berfikir aktif. 
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Tujuan Punishment, tujuan pemberian hadiah sama dengan tujuan penerapan hukuman yaitu 

membangkitkan perasaan dan tanggung jawab. Hadiah juga bertujuan agar seseorang guru lebih giat 

lagi usahanya untuk memperbaiki dan pempertinggi disiplin dan kinerjanya, 1) Hukuman diadakan 

untuk membasmi kejahatan atau meniadakan kejahatan. 2) Hukuman diadakan untuk melindungi 

masyarakat dari pernuatan yang tidak wajar. 3) Hukuman diadakan untuk menakuti si pelanggar, agar 

meninggalkan perbuatannya yang melanggar itu. 4) Hukuman harus diadakan untuk segala 

pelanggaran. 

 

Tujuan pemberian punishment menurut Durkheim didalam dunia pendidikan adalah sebagai 

pencegahan. Pada teori ini hukuman merupakan suatu cara untuk mencegah berbagai pelanggaran 

terhadap peraturan.Pimpinan boleh menghukum anggotanya selain agar tidak mengulangi 

kesalahannya juga untuk mencegah agar personil lain tidak menirunya. 

 

Pemberian hukuman di sekolah merupakan pembentukan sikap dan perilaku Guru agar patuh dan taat 

terhadap semua aturan atau kaidah atau norma hukum yang ada. Hukuman atau sanksi yang diberikan 

oleh pimpinan sekolah adalah sebagai alat untuk mendidik dan membina para guru, agar insyaf dan 

jera terhadap perlakuan dan perbuatan yang dilanggarnya. 

 

Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan berbagai 

sumber belajar yang ada di lingkungan belajar tersebut. Menurut aliran behavioristik dalam Hamdani 

mengatakan bahwa pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan 

menyediakan lingkungan atau stimulus.  

 

Selanjutnya menurut Gagne, dkk dalam Warsita mengatakan bahwa pembelajaran adalah suatu sistem 

yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, yang berisi serangkaian peristiwa yang 

dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar 

peserta didik yang bersifat internal.  

 

Menurut Dimyati dan Mudjiono dalam buku karya Sagala, bahwasanya pembelajaran adalah kegiatan 

guru secara terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat belajar secara aktif, yang 

menekankan pada penyediaan sumber belajar. 

 

Darsono dalam Hamdani berpendapat bahwa ciri-ciri pembelajaran adalah sebagai berikut:  

Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan dengan sistematis. Pembelajaran dapat 

menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar. Pembelajaran dapat menyediakan bahan 

belajar yang menarik perhatian dan menantang siswa. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu 

belajar yang tepat dan menarik. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siawa. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik secara 

fisik maupun secara psikologi. Pembelajaran menekankan keaktifan siswa. Pembelajaran dilakukan 

secara sadar dan sengaja. 

 

Pembelajaran merupakan suatu proses, maka dalam proses pembelajaran ada beberapa komponen 

yang saling berinteraksi satu dengan yang lain sehingga disebut sebagai sistem. Sebagai suatu sistem, 

proses belajar itu saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya.  

 

Metodologi Penelitian 

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian tindakan sekolah ( PTS) Penelitian ini terdiri dari 

empat tahapan yaitu, perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Penelitian ini terdiri dari dua 
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siklus.. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 3 Rao Selatan Kab Pasaman, Penelitian ini 

dilaksanakan pada semester Januari- Juni 2022, mulai pada bulan Januari hingga April 2022. 

Pelaksanaan penelitian mengikuti jadwal program sekolah SMP Negeri 3 Rao Selatan Kab. Pasaman. 

Subjek penelitian adalah semua guru di SMP Negeri 3 Rao Selatan Kab. Pasaman yang berjumlah 

sebanyak 22 Orang. 

 

Hasil Penelitian 

Siklus 1 

Siklus 1 terdiri atas beberapa tahap, yaitu : (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3)Pengamatan dan 

Evaluasi, dan (4) Refleksi. 

1. Perencanaan 

Perencanaan adalah langkah awal yang dilakukan oleh penulis saat akan memulai tindakan. Agar 

perencanaan mudah dipahami dan dilaksanakan oleh penulis yangakan melakukan tindakan, maka 

penulis membuat rencana tindakan sebagai berikut : Merumusan masalah yang akan dicari solusinya. 

Dalam penelitian ini masalah yang akan dicari solusinya adalah masih banyaknya guru yang kurang 

disiplin dalam kehadiran dikelas pada proses belajar mengajar. Merumuskan tujuan penyelesaian 

masalah/tujuan menghadapi tantangan/tujuanmelakukan inovasi/tindakan. Dalam penelitian ini 

penulis mengambil rencana untuk melakukan tindakan memberikan hukuman (Punishment ) kepada 

guru-guru guna meningkatkan kedisiplinan guru dalam kehadiran di kelas pada proses belajar 

mengajar. Merumusan indikator keberhasilan pemberian hukuman (Punishment) dalam meningkatkan 

disiplin guru dalam kehadiran dikelas pada proses belajar mengajar. Indikator keberhasilan penerapan 

tindakan ini penulis tetapkan sebesar 85%, artinya tindakan ini dinyatakan berhasil bila 85% guru 

tidak terlambat masuk kelas dalam proses pembelajaran. 

 

Merumuskan langkah-langkah kegiatan penyelesaian masalah/kegiatan menghadapi 

tantangan/kegiatan melakukan tindakan. Langkah-langkah yang diambil penulis dalam melakukan 

tindakan antara lain adalah melakukan sosialisasi kepada para guru mengenai penelitian yang akan 

dilaksanakan, serta menyampaikan tujuan dari penerapan tindakan yang dilakukan oleh penulis. 

 

Kepada para guru disampaikan mengenai pemberian hukuman (Punishment) yang akan diterapkan 

dalam penelitian ini. Pada siklus pertama ini, akan dipampang/ditempel diruang guru, maupun 

diruang TU, peringkat nama-nama guru yang paling tinggi tingkat kehadirannya masuk kelas sampai 

yang paling rendah tingkat kehadirannya. Mengidentifikasi warga sekolah dan atau pihak-pihak 

terkait lainnya yang terlibat dalam penyelesaian masalah/menghadapi tantangan/melakukan tindakan. 

Penulis melakukan identifikasi siapa saja yang dilibatkan dalam penelitian ini. Pihak-pihak yang 

dilibatkan dalam penelitian ini adalah : guru,guru piket, TU, dan Guru. Mengidentifikasi metode 

pengumpulan data yang akan digunakan, metode pengumpulan data yang diambil oleh penulis 

merupakan data kualitatif melalui observasi, pengamatan serta wawancara kepada Gurumengenai 

kehadiran guru dikelas pada kegiatan belajar mengajar. 

 

Penyusunan instrumen pengamatan dan evaluasi, dalam pengambilan data, penulis menggunakan 

instrument berupa lembarkehadiran/absensi, skala penilaian serta angket yang disebarkan kepada 

Guru, untuk mengetahui penilaian dari Guru mengenai tingkat kehadiranguru dikelas dalam proses 

kegiatan belajar mengajar. Mengidenifikasi fasilitas yang diperlukan. Fasilitas atau alat bantu yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain : kertas (lembar pengamatan), alat tulis berupa balpoin, 

serta jam dinding yangada disetiap kelas, serta rekap jumlah kehadiran dari setiap guru. 
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2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian tindakan sekolah ini dilaksanakan melalui beberapakegiatan, antara lain : 

Menyebarkan lembar pengamatan kepada setiap Ketua Kelas atau Sekretaris kelas sebanyak 8 set, 

sesuai dengan banyaknya jumlah rombongan belajar  sebanyak 6 kelas belajar. Dalam lembar 

pengamatan itu, telah dibuat daftar guru yang mengajar dikelas itu setiap jam dan diberi kolom jam 

masuk kelas serta jam keluar kelas. Berkoordinasi dengan petugas piket yang setiap hari terdiri dari 2 

orang petugas, yaitu dari guru yang tidak mempunyai jam mengajar pada hari itudan satu orang dari 

tata usaha. Petugas piket akan mengedarkan daftar hadir guru dikelas yang telah dibuat agar dapat 

melihat tingkat kehadiran gurudisetiap kelas dan disetiap pergantian jam pelajaran. Guru yang 

terlambatlebih dari 15 menit, dianggap tidak hadir dan diberi tanda silang. Setelah selesai jam 

pelajaran, dilakukan rekapitulasi dari hasil pengamatan,baik dari guru piket , dari Guru maupun dari 

penulis. Kegiatan tersebut dilakukan terus setiap hari kepada setiap guru selama satu minggu (satu 

siklus). 

3. Pengamatan dan Evaluasi 

Pengamatan atau observasi dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan lembarobservasi selama 

satu minggu (satu siklus), untuk semua guru yang berjumlah orang. Selama pengamatan peneliti 

dibantu atau berkolaborasi dengan guru piket. Pengamatan oleh peneliti meliputi : Kehadiran guru di 

kelas. Tingkat keterlambatan guru masuk kelas Waktu meninggalkan kelas setelah selesai pelajaran. 

Peneliti juga melakukan penilaian dari hasil lembar observasi yang dibagikankepada pengurus kelas 

untuk mengamati kehadiran guru di kelas. Dari hasil pengamatan serta rekap dari tingkat kehadiran 

guru dikelas pada proses belajar mengajar dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Hasil Penelitian Siklus Pertama Pada Bulan Januari, Februari, Tahun 2022  

di SMP Negeri 3 Rao Selatan Kab. Pasaman 

Bulan % Kehadiran Jumlah Guru Tepat waktu 
Tidak tepat 

waktu 

Januari 68.18 22 Orang 15 Orang 7 Orang 

Februari 81.81 22 Orang 18 Orang 4 Orang 

Tabel 1. Hasil pengolahan data primer 2022 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus 1 dapat diliat tingkat kehadiran guru dikelas pada proses 

pembelajaran diperoleh data, bahwa kehadiran guru yang terlambat sebanyak 7 Orang pada bulan 

Januari 2022 sedangkan pada bulan Februari sebanyak 4 Orang, untuk melihat bentuk persentase 

jumlah guru yang terlambat dan guru yang tepat waktu dapat diliat melalui tabel di bawah ini. 

 

Persentase Tingkat Kadiran Guru tepat waktu di SMP Negeri 3 Rao Selatan  

Kab. Pasaman Bulan Januari- Februari 2022 

SIKLUS I 

Bulan Rata- Rata 

Januari 2022 Februari 2022 

 74.99 68.18% 81.81% 

Tabel . Hasil pengolahan data primer 2022 
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Dari rekapitulasi tingkat kehadiran guru dikelas pada proses pembelajaran diperoleh data, bahwa 

kehadiran guru pada bulan Januari 2022 sebanyak 68.18 %, bulan Februari 81.81 %. Untuk lebih 

jelasnya dapat digambarkan pada grafik di bawah ini : 

 
Gambar: Grafik Kehadiran Guru Siklus I 

 

1. Refleksi 

Setelah selesai satu siklus maka diadakan refleksi mengenai kelemahan atau kekurangan dari 

pelaksanaan tindakan pada siklus pertama.Refleksi dilaksanakan bersama-sama kolaborator untuk 

menentukan tindakan perbaikan pada siklus berikutnya. 

 

Dari hasil refleksi dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perlu penegasan, peningkatan hukuman 

yang lebih lagi daripada siklus pertama. 

 

Siklus 2 

Siklus 2 terdiri atas beberapa tahap, sama seperti siklus 1 yaitu : (1) Perencanaan, (2)Pelaksanaan, (3) 

Pengamatan dan Evaluasi, dan (4) Refleksi. 

1. Perencanaan 

Dari hasil refleksi pada siklus pertama, peneliti merencanakan untuk melakukantindakan Pemberian 

Hukuman (Punishment) yang lebih tegas dibandingkan dengan sikluspertama. Peneliti merencanakan 

untuk mengumumkan hasil observasi mengenai tingkat keterlambatan guru masuk kelas dalam proses 

belajar mengajar, pada kegiatan upacara bendera hari Senin. Hal ini terlebih dahulu disosialisasikan 

kepada semua guru pada saat refleksi siklus pertama. 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian tindakan sekolah pada siklus yang kedua ini dilaksanakanmelalui beberapa 

kegiatan, antara lain : Menyebarkan lembar pengamatan kepada setiap Ketua Kelas atau Sekretaris 

kelas sebanyak 8 set, sesuai dengan banyaknya jumlah Guru di SMP Negeri 3 Rao Selatan Kab. 

Pasaman sebanyak 6 kelas belajar. Dalam lembar pengamatan itu, telah dibuat daftar guru yang 

mengajar dikelas itu setiap jam dan diberi kolom jam masuk kelas serta jam keluar kelas. Lembar 

pengamatan dapat dilihat pada lampiran. Berkoordinasi dengan petugas piket yang setiap hari terdiri 

dari 2 orang petugas, yaitu dari guru yang tidak mempunyai jam mengajar pada hari itu dan satu 

orang dari tata usaha. Petugas piket akan mengedarkan daftar hadir guru dikelas yang telah dibuat 

agar dapat melihat tingkat kehadiran guru disetiap kelas dan disetiap pergantian jam pelajaran. Guru 

yang terlambat lebih dari 15 menit, dianggap tidak hadir dan diberi tanda silang. Daftar hadirguru 

dapat dilihat dalam lampiran. Setelah selesai jam pelajaran, dilakukan rekapitulasi dari hasil 
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pengamatan,baik dari guru piket, dari Guru maupun dari penulis.Kegiatan tersebut dilakukan terus 

setiap hari kepada setiap guru selama satuminggu (satu siklus) pada siklus kedua 

3. Pengamatan dan Evaluasi 

Pengamatan atau observasi dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan lembarobservasi selama 

satu minggu (satu siklus), untuk semua guru yang berjumlah 22 orang. Selama pengamatan peneliti 

dibantu atau berkolaborasi dengan guru piket.Pengamatan oleh peneliti meliputi :Kehadiran guru di 

kelas. Tingkat keterlambatan guru masuk kelas. Waktu meninggalkan kelas setelah selesai pelajaran. 

Peneliti juga melakukan penilaian dari hasil lembar observasi yang dibagikankepada pengurus kelas 

untuk mengamati kehadiran guru dikelas. 

 

Dari hasil pengamatan serta rekap dari tingkat kehadiran guru di kelas pada proses belajar mengajar 

pada siklus kedua dapat dilihat pada tabel berikut : 

Hasil Penelitian Siklus Kedua Pada Bulan Maret, April Tahun 2022  

di SMP Negeri 3 Rao Selatan Kab. Pasaman 

Bulan % Kehadiran Jumlah Guru Tepat waktu 

Tidak tepat 

waktu 

Maret 86.36 22 Orang 19 Orang 3 Orang 

April 95.45 22 Orang 21 Orang 1 Orang 

Tabel . Hasil pengolahan data primer 2022 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus 2 dapat diliat terjadinya penurunan yang signifikan kepada 

guru yang datang terlambat, tingkat kehadiran guru dikelas pada proses pembelajaran diperoleh data, 

bahwa kehadiran guru yang terlambat sebanyak 3 Orang pada bulan Maret 2022 sedangkan pada 

bulan April sebanyak 1 Orang. Untuk melihat dalam bentuk persentase jumah guru yang terlambat 

dan guru yang tepat waktu dapat diliat melalui tabel di bawah ini. 

 

Persentase Tingkat Kehadiran Guru tepat waktu  

di SMP Negeri 3 Rao Selatan Kab. Pasaman  

Bulan Maret – April 2022 

 

SIKLUS II 

Bulan Rata- Rata 

Maret 2022 April 2022 

90.91% 86.36% 95.45% 

 Tabel: Grafik Kehadiran Guru Siklus II 

 

Dari hasil rekapitulasi tingkat kehadiran guru dikelas pada prosespembelajaran diperoleh data,bahwa 

kehadiran guru bulan Maret 2022 sebanyak  86.36%, bulan April 2022 sebanyak 95.45%. Data 

kehadiran  tersebut di buat dalam Grafik Batang di bawah ini : 
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Gambar. Grafik Kehadiran Guru Siklus II 

 

Dari hasil observasi pada siklus pertama dan siklus kedua dapat dilihat ada kenaikan kehadiran  guru  

pada kegiatan belajar mengajar,atau terdapat peningkatan kehadiran guru di SMP Negeri 3 Rao 

Selatan Kab. Pasaman. 

4. Refleksi 

Setelah selesai pelaksanaan tindakan pada siklus kedua maka diadakan refleksi mengenai kelemahan 

atau kekurangan dari pelaksanaan tindakan pada siklus kedua tersebut. Dari hasil observasi dan data 

yang diperoleh, peneliti mengambil kesimpulan bahwa tindakan yang dilaksanakan pada siklus kedua 

dinyatakan berhasil, karena rata-rata kehadiran guru pada siklus kedua meningkat sebesar 15.92%. 

Dimana rata-rata kehadiran guru mengajar di kelas di atas 85% atau melampaui target keberhasilan. 

 

Kesimpulan dan saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada semester Januari- Juni yang di bagi menjadi 2 siklus 

penelitia maka di dapatkan hasil kehadiran mengajar di kelas di SMP Negeri 3 Rao Selatan Kab. 

Pasaman pada periode Januari - Februari 2022 rata-rata sebesar 74,99%. Sedangkan periode Maret-

April 2022 sebesar 90,91%. Terjadi peningkatan sebesar 15.92%. Rata-rata kehadiran guru mengajar 

di kelas melampaui target keberhasilan. Berdasarkan data yang di dapatkan dari 2 siklus penelitian 

pada semester Januari- Juni 2022, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian hukuman  (Punishment) 

efektif untuk meningkatkan disiplin kehadiran guru di kelas dalam kegiatan belajar mengajar di SMP 

Negeri 3 Rao Selatan Kab. Pasaman. 

 

Saran 

Karena adanya pengaruh positif Pemberian Punishment  terhadap disiplin guru hadir di dalam kelas 

pada kegiatan belajar mengajar, maka melalui kesempatan ini penulis mengajukan beberapa saran : 

Semua Kepada Kepala Sekolah disarakan melakukan Penerapan Pemberian hukuman punishment 

guna meningkatkan disiplin guru hadir didalam kelas padakegiatan belajar mengajar di sekolah. 

Kepada semua guru dalam melaksanakan tugas untuk dapat meningkatkan disiplin dalam kehadiran 

dikelas sebagai bentuk pelayanan minimal kepada peserta didik disekolah. 
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EFFORTS TO IMPROVE PHYSICS LEARNING ACTIVITIES AND 
OUTCOMES THROUGH THE USE OF THE DISCOVERY LEARNING 

MODEL ON STUDENTS OF CLASS X IPA 4 SMA NEGERI 3 
MENGGALA ACADEMIC YEAR 2019-2020 

 
UPAYA MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR  FISIKA 

MELALUI PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY 
PADA SISWA KELAS X IPA 4 SMA NEGERI 3 MENGGALA  

TAHUN PELAJARAN 2019-2020 
. 

Febriansyah 

 

ABSTRACT 

This study aims to increase the activity and learning outcomes of Physics in Class X IPA 4 SMA Negeri 3 

Menggala through the development and implementation of the Discovery learning model. The subjects of this 

classroom action research were students of Class X IPA 4, totaling 34 students. The type of research used is 

descriptive qualitative with Classroom Action Research method, which is carried out in two cycles, where each 

cycle consists of 3 meetings. The research implementation process includes: planning, action implementation, 

monitoring and reflection. The classroom action research carried out obtained the following results: 1) Student 

learning activities experienced a significant increase in each meeting starting from 20.59% at the 1st meeting to 

a maximum level of 94.12% at the 6th meeting, 2) Teaching activities teachers experienced an increase starting 

from 39% at the first meeting to 93% at the 6th meeting, 3) Student learning outcomes increased from an 

average of 70 in the first cycle to a value of 90 in the second cycle and 4) The ability to think scientifically in 

Discovery learning experienced improvement in all aspects including the ability to find facts, understand 

concepts, reasoning skills, algorithmic skills, the ability to find problem solvers and the ability to conduct 

investigations. 

Key Word: Discovery Learning Model, Activities and Learning Outcomes, Physics. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Fisika pada siswa Kelas X IPA 4 SMA 

Negeri 3 Menggala melalui pengembangan dan pelaksanaan model pembelajaran Discovery. Subyek penelitian 

tindakan kelas ini  adalah siswa Kelas X IPA 4 yang berjumlah 34 orang siswa. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif kualitatif dengan metode Penelitian Tindakan Kelas, yang dilaksanakan dalam dua siklus, 

dimana setiap siklus terdiri dari 3 pertemuan. Proses pelaksanaan penelitian meliputi: tahap perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, monitoring dan refleksi.  Penelitian tindakan kelas yang dilakukan mendapatkan hasil 

sebagai berikut : 1) Aktivitas pembelajaran siswa mengalami peningkatan yang siginifikan pada setiap 

pertemuan mulai dari 20,59% pada pertemuan ke 1 hingga mencapai taraf maksimal 94,12% pada pertemuan 

ke-6,  2) Aktivitas mengajar guru mengalami peningkatan dimulai dari 39% pada pertemuan pertama hingga 

mencapai 93% pada pertemuan ke-6,  3) Hasil belajar siswa meningkat dari rata rata 70 pada siklus I hingga 

mencapai nilai 90 pada siklus II dan 4) Kemampuan berfikir ilmiah dalam pembelajaran Discovery mengalami 

peningkatan pada semua aspek meliputi kemampuan menemukan fakta, memahami konsep, kemampuan 

bernalar, kemampuan algoritmik, kemampuan untuk menemukan problem solver dan kemampuan untuk 

melakukan investigasi. 

Kata Kunci  : Model Pembelajaran Discovery, Aktivitas dan Hasil Belajar, Fisika. 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pada hakekatnya kegiatan belajar mengajar adalah suatu proses interaksi atau hubungan timbal balik 

antara guru dan siswa dalam satuan pembelajaran. Guru sebagai salah satu komponen dalam proses 
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belajar menganjar merupakan pemegang peran yang sangat penting. Guru bukan hanya sekedar 

penyampai materi saja, tetapi lebih dari itu guru berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran. Sebagai 

pengatur sekaligus pelaku dalam proses belajar mengajar, guru mengarahkan bagaimana proses 

belajar mengajar itu dilaksanakan. Karena itu guru harus dapat membuat suatu perencanaan 

pengajaran menjadi lebih efektif juga menarik sehingga bahan pelajaran yang disampaikan akan 

membuat siswa merasa senang dan merasa perlu untuk mempelajari bahan pelajaran tersebut. 

 

Guru mengemban tugas yang berat untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional yaitu meningkatkan 

kualitas manusia Indonesia, manusia seutuhnya yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung 

jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani, juga harus mampu menumbuhkan 

dan memperdalam rasa cinta terhadap tanah air, mempertebal semangat kebangsaan dan rasa 

kesetiakawanan sosial. Sejalan dengan itu pendidikan nasional akan mampu mewujudkan manusia-

manusia pembangunan dan membangun dirinya sendiri serta bertanggung jawab atas pembangunan 

bangsa. (Depdikbud,1999). 

 

Berhasilnya tujuan pembelajaran ditentukan oleh banyak faktor diantaranya adalah faktor guru dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar, karena guru secara langsung dapat mempengaruhi, membina 

dan meningkatkan kecerdasan serta keterampilan siswa. Untuk mengatasi permasalahan di atas dan 

guna mencapai tujuan pendidikan secara maksimal, peran guru sangat penting dan diharapkan guru 

memiliki cara/model mengajar yang baik dan mampu memilih model pembelajaran yang tepat dan 

sesuai dengan konsep-konsep mata pelajaran yang akan disampaikan. 

 

Untuk itu diperlukan suatu upaya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran salah 

satunya adalah dengan memilih strategi atau cara dalam menyampaikan materi pelajaran agar 

memeroleh peningkatan hasil belajar siswa khususnya dalam mata pelajaran Fisika, misalnya dengan 

membimbing siswa untuk bersama-sama terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan mampu 

membantu siswa berkembang sesuai dengan taraf intelektualnya akan lebih menguatkan pemahaman 

siswa terhadap konsep-konsep yang diajarkan. Pemahaman ini memerlukan minat dan motivasi. 

Tanpa adanya minat menandakan bahwa siswa tidak mempunyai motivasi untuk belajar. Untuk itu, 

guru harus memberikan suntikan dalam bentuk motivasi sehingga dengan bantuan itu anak didik 

dapat keluar dari kesulitan belajar. 

 

Berdasarkan pengalaman penulis di lapangan, kegagalan dalam belajar rata-rata dihadapi oleh 

sejumlah siswa yang tidak memiliki dorongan belajar. Untuk itu dibutuhkan suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dengan upaya membangkitkan motivasi belajar siswa, misalnya dengan 

membimbing siswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan yang melibatkan siswa serta guru yang 

berperan sebagai pembimbing untuk menemukan konsep Fisika. 

 

Motivasi tidak hanya menjadikan siswa terlibat dalam kegiatan akademik, motivasi juga penting 

dalam menentukan seberapa jauh siswa akan belajar dari suatu kegiatan pembelajaran atau seberapa 

jauh menyerap informasi yang disajikan kepada mereka. Siswa yang termotivasi untuk belajar sesuatu 

akan menggunakan proses kognitif yang lebih tinggi dalam mempelajari materi itu, sehingga siswa itu 

akan meyerap dan mengendapan materi itu dengan lebih baik. Tugas penting guru adalah 

merencanakan bagaimana guru mendukung motivasi siswa (Nur, 2001). Untuk itu sebagai seorang 

guru disamping menguasai materi, juga dapat menetapkan dan melaksanakan penyajian materi yang 

sesuai kemampuan dan kesiapan anak, sehingga menghasilkan penguasaan materi optimal bagi siswa. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis mencoba menerapkan salah satu metode pembelajaran, 
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yaitu Model Pembelajaran penemuan (discovery) untuk dapat meningkatkan motivasi belajar dan 

hasil belajar Fisika. Penulis memilih Model Pembelajaran ini mengkondisikan siswa untuk terbiasa 

menemukan, mencari, mendikusikan sesuatu yang berkaitan dengan pengajaran. (Siadari, 2001). 

Dalam Model Pembelajaran penemuan (discovery) siswa lebih aktif dalam memecahkan untuk 

menemukan sedang guru berperan sebagai pembimbing atau memberikan petunjuk cara memecahkan 

masalah itu. Dari latar belakang di atas maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Upaya 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Fisika melalui penggunaan Model Pembelajaran Discovery 

pada siswa Kelas X IPA 4 SMA Negeri 3 Menggala tahun pelajaran 2019-2020”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Apakah Penggunaan Model pembelajaran Discovery dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

Fisika pada siswa Kelas X IPA 4 SMA Negeri 3 Menggala tahun pelajaran 2019-2020? 

 

Rumusan masalah di atas, dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian berikut: Apakah 

Penggunaan model pembelajaran Discovery dapat meningkatkan hasil belajar Fisika pada siswa Kelas 

X IPA 4 SMA Negeri 3 Menggala tahun pelajaran 2019-2020? Apakah Penggunaan model 

pembelajaran Discovery dapat meningkatkan aktivitas belajar Fisika pada siswa Kelas X IPA 4 SMA 

Negeri 3 Menggala tahun pelajaran 2019-2020? Apakah Penggunaan  model pembelajaran Discovery 

dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam mengembangkan pembelajaran Fisika pada siswa 

Kelas X IPA 4 SMA Negeri 3 Menggala tahun pelajaran 2019-2020? 

 

Tujuan Penelitian  

Tujuan Umum, untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Fisika 

terutama pada siswa Kelas X IPA 4 SMA Negeri 3 Menggala tahun pelajaran 2019-2020. Tujuan 

Khusus, Meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa Kelas X IPA 4 SMA Negeri 3 Menggala 

tahun pelajaran 2019-2020, dengan mengembangkan metoda pembelajaran yang efektif dalam 

pembelajaran Fisika. Penerapan model Pembelajaran Discovery dalam pembelajaran Fisika untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa Kelas X IPA 4 SMA Negeri 3 Menggala. Penerapan model 

pembelajaran Discovery dalam pembelajaran Fisika untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa Kelas 

X IPA 4 SMA Negeri 3 Menggala. Penerapkan model pembelajaran Discovery dalam pembelajaran 

Fisika untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran pada siswa 

Kelas X IPA 4 SMA Negeri 3 Menggala 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), karena penelitian dilakukan untuk 

memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif, sebab 

menggambarkan bagaimana suatu Model Pembelajaran pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil 

yang diinginkan dapat dicapai. 

 

Menurut Sukidin dkk. (2002) ada 4 macam bentuk penelitian tindakan, yaitu: (1) penelitian tindakan 

guru sebagai peneliti, (2) penelitian tindakan kolaboratif, (3) penelitian tindakan simultan 

terintegratif, dan (4) penelitian tindakan sosial eksperimental. 

 

Keempat bentuk penelitian tindakan di atas, ada persamaan dan perbedaannya. Menurut Oja dan 

Mulyana sebagaimana dikutip oleh Kasbolah, (dalam Sukidin, dkk. 2002), ciri-ciri dari setiap 

penelitian tergantung pada: (1) tujuan utamanya atau pada tekanannya, (2) tingkat kolaborasi antara 

pelaku peneliti dan peneliti dari luar, (3) proses yang digunakan dalam melakukan penelitian, dan (4) 
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hubungan antara proyek dengan sekolah. 

 

Dalam penelitian ini menggunakan bentuk guru sebagai peneliti, dimana guru sangat berperan sekali 

dalam proses penelitian tindakan kelas. Dalam bentuk ini, tujuan utama penelitian tindakan kelas 

ialah untuk meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas. Dalam kegiatan ini, guru terlibat 

langsung secara penuh dalam proses perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Kehadiran pihak 

lain dalam penelitian ini peranannya tidak dominan dan sangat kecil. 

 

Penelitian ini mengacu pada perbaikan pembelajaran yang berkesinambungan. Kemmis dan Taggart 

(1988) menyatakan bahwa model penelitian tindakan adalah berbentuk spiral. Tahapan penelitian 

tindakan pada suatu siklus meliputi perencanaan atau pelaksanaan observasi dan refleksi. Siklus ini 

berlanjut dan akan dihentikan jika sesuai dengan kebutuhan dan dirasa sudah cukup. 

 

Menurut pengertiannya penelitian tindakan adalah penelitian tentang hal-hal yang terjadi 

dimasyarakat atau sekolompok sasaran, dan hasilnya langsung dapat dikenakan pada masyarakat yang 

bersangkutan (Arikunto, 2002). Ciri atau karakteristik utama dalam penelitian tindakan adalah adanya 

partisipasi dan kolaborasi antara peneliti dengan anggota kelompok sasaran. Penelitian tidakan adalah 

satu strategi pemecahan masalah yang memanfaatkan tindakan nyata dalam bentuk proses 

pengembangan invovatif yang dicoba sambil jalan dalam mendeteksi dan memecahkan masalah. 

Dalam prosesnya pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut dapat saling mendukung satu 

sama lain. Sedangkan tujuan penelitian tindakan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut: 

Permasalahan atau topik yang dipilih harus memenuhi kriteria, yaitu benar-benar nyata dan penting, 

menarik perhatian dan mampu ditangani serta dalam jangkauan kewenangan peneliti untuk 

melakukan perubahan. Kegiatan penelitian, baik intervensi maupun pengamatan yang dilakukan tidak 

boleh sampai mengganggu atau menghambat kegiatan utama.  Jenis intervensi yang dicobakan harus 

efektif dan efisien, artinya terpilih dengan tepat sasaran dan tidak memboroskan waktu, dana dan 

tenaga.  Metodologi yang digunakan harus jelas, rinci, dan terbuka, setiap langkah dari tindakan 

dirumuskan dengan tegas sehingga orang yang berminat terhadap penelitian tersebut dapat mengecek 

setiap hipotesis dan pembuktiannya. Kegiatan penelitian diharapkan dapat merupakan proses kegiatan 

yang berkelanjutan (on-going), mengingat bahwa pengembangan dan perbaikan terhadap kualitas 

tindakan memang tidak dapat berhenti tetapi menjadi tantangan sepanjang waktu. (Arinkunto, 2002).  

 

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka penelitian ini 

menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart (1988), yaitu berbentuk spiral dari 

siklus yang satu ke siklus yang berikutnya. Setiap siklus meliputi planning (rencana), action 

(tindakan), observation (pengamatan), dan reflection (refleksi). Langkah pada siklus berikutnya 

adalah perncanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Sebelum masuk pada 

siklus 1 dilakukan tindakan pendahuluan yang berupa identifikasi permasalahan.  

 

Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat penelitian ini dilangsungkan. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun pelajaran 2019-2020 dengan pengambilan data dan 

pelaksanaan tindakan pada bulan September - November 2019. Tempat penelitian adalah tempat yang 

digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini 

bertempat di SMA Negeri 3 Menggala beralamat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Menggala Tengah 

Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung tahun pelajaran 2019-2020 

 

Subyek penelitian adalah siswa-siswi Kelas X IPA 4 SMA Negeri 3 Menggala pada pokok bahasan 

pada pembelajaran Fisika yaitu Pengukuran, Vektor dan Gerak Lurus. Penelitian ini dilaksanakan 
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melalui 5 tahap, yaitu, (1) tahap perencanaan, (2) tahap persiapan, dan (3) tahap pelaksanaan, (4) 

tahap pengolahan data, dan (5) penyusunan Laporan.  

 

Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

merupakan perangkat pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman guru dalam mengajar dan 

disusun untuk tiap Siklus. Masing-masing RPP berisi kompetensi dasar, indikator pencapaian hasil 

belajar, tujuan pembelajaran khusus, dan kegiatan belajar mengajar. Lembar Observasi Aktivitas 

Siswa. Menurut definisi operasional, aktivitas siswa meliputi hal-hal sebagai berikut:  keterampilan 

yang terdiri dari bagian : (a) kecakapan menggunakan alat, (b) kecekatan memanfaatkan alat, dan (c) 

ketelitian penggunaan alat; kerja sama: (a) pembagian tugas masing-masing anggota kelompok, (b) 

kekompakan dalam kerja kelompok/ diskusi, (c) tanggung jawab; komunikasi: (a) bertanya kepada 

guru, (b) bertanya kepada teman kelompok, (c) menyimpulkan hasil/ penyampaian laporan.  

 

Instrumen penelitian sebagaimana dirumuskan dalam kisi-kisi Aktivitas belajar siswa dikembangkan 

dalam bentuk Daftar cek atau lembar pengamatan digunakan untuk menilai aktivitas siswa dan proses 

pembelajaran saintifik.  Lembar Observasi Kegiatan Belajar Mengajar.  Lembar observasi pengolahan 

pembelajaran penemuan (Discovery), untuk mengamati kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran. Tes formatif  Tes  ini  disusun  berdasarkan  tujuan  pembelajaran  yang  akan  dicapai.  

Tes formatif ini diberikan setiap akhir siklus . Bentuk soal yang diberikan adalah pilihan ganda 

(objektif). 

 

Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 3 Menggala, terhadap siswa Kelas X ipa 4 Tahun Pelajaran 

2019-2020. Variabel yang diteliti meliputi variabel bebas dan variabel terikat. Variabel Bebas yaitu 

pembelajaran Fisika yang menggunakan Model Pembelajaran Discovery dan variabel terikatnya yaitu 

Aktivitas dan Hasil belajar Fisika.   

 

Kondisi Subyek Penelitian adalah siswa Kelas X ipa 4 dengan jumlah siswa sebanyak 34 siswa yang 

terdiri dari 12 orang laki-laki dan 22 orang perempuan, dikarenakan kelas ini memiliki komposisi 

kemampuan siswa yang heterogen, dengan prestasi kelas di bawah prestasi kelas-kelas lain, sehingga 

peneliti tergerak untuk memperbaiki proses pembelajaran yang diharapkan secara langsung dapat 

meningkatkan hasil belajar. 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Peningkatan aktivitas belajar siswa 

Aktivitas siswa selama pembelajaran diamati melalui beberapa aspek kegiatan, yaitu aspek Aktivitas 

Visual mencakup memberikan perhatian, menunjukkan gambar dan memperhatikan; Aktivitas Oral 

mencakup kegiatan bertanya, menjawab dan berdiskusi; Aktivitas Mendengarkan mencakup kegiatan 

mendengarkan uraian, percakapan, pendapat dan saran orang lain; Aktivitas menulis mencakup 

keaktifan siswa untuk menulis dan membuat laporan; Keaktifan motorik mencakup kegiatan 

bergerak, melakukan percobaan, merekonstruksi dan membuat model; dan Aktivitas mental 

mencakup kegiatan menanggapi dan memecahkan masalah serta mengambil keputusan.  
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Gb. Analisis Aktivitas Belajar Siswa pada Penggunaan  model pembelajaran Discovery 

 

Grafik di atas memperlihatkan bahwa Peningkatan aktivitas yang tertinggi adalah pada aktivitas 

belajar, visual dan berbicara. Hal ini karena siswa memperhatikan pelajaran dan mencatat tersendiri, 

ketika guru menerangkan di awal siklus siswa lebih banyak mencatat tetapi di akhir siklus mereka 

memperhatikan terlebih dahulu baru mencatat pelajaran. Selanjutnya peningkatan aktivitas yang 

tinggi pada aktivitas bertanya, mengeluarkan pendapat dalam diskusi, hal ini  menunjukkan bahwa 

dengan pembelajaran kooperatif ternyata dapat meningkatkan aktivitas bertanya dan berdiskusi 

karena inti dari pembelajaran kooperatif adalah bekerjasama dengan sesama teman dalam kelompok. 

Sedangkan peningkatan aktivitas yang terkecil adalah pada aktivitas memecahkan dan menganalisa 

masalah, hal ini dikarenakan pada pelajaran Fisika siswa diberikan soal untuk dikerjakan sehingga 

mereka sudah terbiasa mngerjakan soal-soal pada buku paket maupun Lembar Kerja Siswa. 

 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa hasil yang dicapai pada pembelajaran Discovery  pada 

aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan pada tiap siklus. Aktivitas ini tidak dibandingkan 

dengan kondisi awal dan tidak ditargetkan persentasinya namun yang dipentingkan adalah adanya 

peningkatan pada masing-masing siklus. Data awal yang berkaitan dengan kondisi siswa hanya  untuk 

menentukan proses pembelajaran yang akan diberikan.  

 

Hasil ini memberikan indikasi bahwa aktivitas  belajar siswa dalam pembelajaran dapat ditingkatkan 

melalui pembelajaran Discovery. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem belajar yang dikelola 

menggunakan pembelajaran kooperatif (pengelompokan siswa) akan dapat meningkatkan 

aktivitasnya. Menurut Susilo (2001) di dalam masyarakat belajar setiap orang harus  bersedia untuk 

berbicara dan berbagi pendapat, mendengarkan pendapat orang lain dan berkolaborasi membangun 

pengetahuan dalam kelompoknya. Situasi belajar seperti ini sejalan dengan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) yang berorientasi pada kecakapan hidup (sosial, vokasional dan akademik). 

 

Penelitian ini memperlihatkan bahwa pembelajaran Discovery membuat siswa lebih tertarik untuk 

belajar  karena mereka diajarkan dengan cara yang lebih rileks, tidak tegang atau monoton. Mereka 

diberi kesempatan berdiskusi namun masih dalam batasan belajar dan dibimbing oleh guru, karena 

prosesnya harus dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dan mempresentasikan hasilnya. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Arend (2000), bahwa model pembelajaran Discovery dikembangkan oleh 

Frank Lyman. Kelompok siswa terdiri atas 2 orang berpasangan yang heterogen, pertama masing-

masing siswa harus mencari dan menemukan jawaban secara mandiri.  
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1.  Aktivitas Mengajar Guru dalam Pembelajaran Discovery 

Penggunaan  model pembelajaran Discovery menurut Tim Urge (2000), meliputi:  Tahap Stimulasi : 

mencakup aktivitas guru untuk mengkondisikan siswa, memberi apersepsi dan memotivasi siswa 

untuk mempelajari materi dan menjelaskan beberapa bagian materi pelajaran,  dan siswa 

dikelompokkan secara heterogen dua orang perkelompok,  Tahap Problem Statement:  dalam aspek 

ini mencakup kegiatan guru dalam pembelajaran dengan memberikan pertanyaan mendasar terkait 

materi atau pokok bahasan yang akan dibicarakan dalam pembelajaran. Tahap Data Colection: tahap 

dimana masing-masing siswa diberi tugas yang harus dikerjakan dengan diminta membaca dan 

memahami materi sendiri-sendiri, kemudian melaksanakan tugas dan mencari data dan fakta untuk 

menemukan jawaban dari permasalahanbyang diberikan. Guru memberikan araha yang jelas sehingga 

mudah difahami dan dilaksanakan siswa. Tahap Data Processing: dimana guru memfasilitasi siswa 

untuk berdiskusi dalam kelompoknya dan berdiskusi untuk mengamati dan mengolah data yang 

ditemukan untuk mendapat jawaban dari permasalahan yang ada. Tahap Verification: guru 

memfasilitasi seluruh pasangan kelompok untuk mengajukan pendapat sehingga mendapatkan satu 

pemahaman dan kesimpulan yang sama. Tahap Generalization: guru dan siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran dan Guru memberikan penilaian kepada masing-masing siswa secara individu. 

 

Hasil analisis proses pembelajaran guru pada saat melaksanakan model Pembelajaran Think Pair 

Share selama tindakan terlihat pada grafik di bawah ini : 

 
Gbr. Aktivitas mengajar guru pada model pembelajaran Discovery 

 

Grafik di atas memperlihatkan pada awal siklus aspek persiapan dan penghargaan menempati urutan 

terendah, namun setelah dijalani siklus beberapa kali maka terlihat semua aspek pembelajaran 

mengalami peningkatan, akan tetapi tahap  Data Verification dimana siswa berdiskusi dan bertanya 

jawab dengan kelompok dan antar kelompok, kurang mendapat fasilitasi pembelajaran dari guru. 

Namun secara keseluruhan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan model 

pembelajaran Discovery meningkat dan mengalami perkembangan dengan baik. 

 

2. Analisis Aspek model Pembelajaran Discovery  

Penelitian ini selain menelaah mengenai aktivitas belajar siswa dan aktivitas mengajar guru, dinilai 

juga aspek pembelajaran dari model pembelajaran Discovery terkait mata pelajaran Fisika. Menurut 

Ebbut dan Straker (1995) materi pembelajaran Fisika meliputi: 1) fakta, 2) konsep (pengertian), 3) 

ketrampilan penalaran, 4) ketrampilan algoritmik, 5) ketrampilan menyelesaikan masalah (problem 

solving), dan 6) ketrampilan melakukan penyelidikan (investigation). Untuk itu penelitian ini 

mengobservasi mengenai enam kemampuan di atas. Hasil penelitian mendapatkan hasil sebagai 

berikut : 
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Gbr. Analisis perkembangan kemampuan siswa dalam penggunaan model pembelajaran 

Discovery pada mapel Fisika 

 

 

Hasil  Belajar Siswa 

Penilaian hasil belajar diperoleh dari hasil post tes setelah siswa mengikuti pembelajaran pada setiap 

siklus. Pretes dilakukan hanya untuk mengetahui kemampuan prasyarat/ kemampuan awal yang telah 

dimiliki siswa untuk memulai pembelajaran sedangkan post tes untuk menilai keberhasilan 

pembelajaran dengan mendapatkan nilai hasil ulangan harian post test setiap siswa.  

 

Hasil belajar siswa selama penelitian tindakan dilakukan dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 

 
 Gbr. Hasil Belajar Fisika pada model pembelajaran Discovery 

 

Hasil di atas menunjukkan bahwa selama pembelajaran Fisika   menggunakan model pembelajaran 

Discovery  pada akhir siklus I ketuntasan belajarnya mencapai 71%, sehingga masih ada beberapa 

siswa yang harus remedial. Namun seiring dengan siklus yang dilakukan maka jumlah siswa yang 

mengalami remedial semakin berkurang, bahkan di siiklus terakhir tidak ada satu pun siswa yang 

harus remedial.  

 

Grafik di atas juga memperlihatkan sebagian besar siswa mendapatkan hasil penilaian belajar antara 

71 – 90, hal ini menunjukkan keberhasilan pembelajaran cukup baik. Selain itu beberapa siswa 

mampu berkembang maksimal dengan mendapatkan nilai hasil post test di atas 90.  

 

Dari hasil penelitian di atas terlihat bahwa hasil belajar dari siklus I hingga siklus III mengalami 

peningkatan, walaupun ketuntasan belajar belum optimal, hal ini karena banyak faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar  terutama adalah hasil belajar Fisika.  Sebagaimana dikemukakan oleh  

Slameto (1991) bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar  adalah: 1)  Faktor yang 

bersumber dari diri sendiri yang meliputi: faktor jasmaniah: kesehatan, cacat tubuh, faktor psikologis: 

intelegensi, perhatian, minat, kematangan, kesiapan dan faktor kelelahan: tidur, istirahat, rekreasi 
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yang teratur, olah raga yang teratur. 2) Faktor dari luar yang meliputi: faktor keluarga: cara orang tua 

mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian 

orang tua, latar belakang kebudayaan dan faktor masyarakat: kegiatan siswa dalam masyarakat, mass 

media, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat.  

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Mengacu pada seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: Pembelajaran dengan penemuan (discovery) memiliki dampak positif dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, 

dimana pada  siklus I ketuntasan mencapai 71% yang meningkat tajam pada siklus III  menjadi 92%. 

Pembelajaran Discovery memperlihatkan peningkatan aktivitas belajar siswa mulai dari menemukan 

fakta sampai kemampuan bernalar mengalami peningkatan dari siklus I hingga siklus III . Penerapan 

Model Pembelajaran penemuan (discovery) mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan 

profesionalisme guru dalam mengembangkan inovasi pembelajaran, hal ini terlihat pada hasil 

wawancara dengan sebagian siswa, rata-rata jawaban siswa menyatakan bahwa siswa tertarik dan 

berminat dengan Model Pembelajaran penemuan (discovery) sehingga mereka menjadi termotivasi 

untuk belajar.  

 

Saran  

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses belajar mengajar Fisika lebih 

efektif dan lebih memberikan hasil yang optimal bagi siswa, maka disampaikan saran sebagai berikut: 

Untuk melaksanakan model penemuan (discovery) memerlukan persiapan yang cukup matang, 

sehingga guru harus mampu menentukan atau memilih topik yang benar-benar bisa diterapkan 

dengan model penemuan (discovery) dalam proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang 

optimal. Dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa, guru hendaknya lebih sering melatih siswa 

dengan berbagai metode pembelajaran, walau dalam taraf yang sederhana, dimana siswa nantinya 

dapat menemukan pengetahuan baru, memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga siswa berhasil 

atau mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Perlu adanya penelitian yang lebih 

lanjut, karena hasil penelitian ini hanya dilakukan di SMA Negeri 3 Menggala tahun pelajaran 2019-

2020.  
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ABSTRACT 

The application of National Library Standards is very important, especially in the School Library, so that it can 

become a library that can support teaching and learning activities for teachers and students. The method in 

writing the final project is a qualitative method. Data collection techniques through interviews, observation, 

documentation, and literature study. Aspects of the National Library of Standards No. 12 of 2017, namely 

collection standards, facilities and infrastructure, services, personnel, implementation, management, 

information and communication technology. The results showed that the Library of SMA Negeri 9 Bandar 

Lampung was not fully in accordance with the National Library Standard No. 12 of 2017. Aspects that have met 

the standards are facilities and infrastructure, implementation, management, information and communication 

technology. Aspects that do not meet the standards are collection, service, and personnel. Obstacles in the 

application of the National Library Standard No. 12 of 2017 at the SMA Negeri 9 Bandar Lampung Library are 

limited budgets, librarians, socialization, promotions, low interest in reading students and teachers and limited 

time for visits. Some of the standards in the National Library of Standards No. 12 of 2017 has been 

implemented by the Library of SMA Negeri 9 Bandar Lampung. However, its implementation is not entirely 

good. Based on the results of the study, it can be concluded that the standards that have not been applied are 

preservation and re-enumeration/weeding of collections, reports, collaborations, and the number of librarians. 

Key Word: National Library Standard No. 12 of 2017, School Libraries  

 

ABSTRAK 

Penerapan Standar Nasional Perpustakaan sangat penting dilakukan khususnya pada Perpustakaan Sekolah, 

sehingga mampu menjadi sebuah perpustakaan yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar guru dan siswa 

secara optimal. Metode dalam penulisan tugas akhir adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui 

wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Aspek-aspek dalam Standar Nasional Perpustakaan No. 

12 Tahun 2017 yaitu standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, pengelolaan, 

teknologi informasi dan komunikasi. Hasil penelitian menunjukan Perpustakaan SMA Negeri 9 Bandar 

Lampung belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan No. 12 Tahun 2017. Aspek yang 

sudah memenuhi standar yaitu sarana dan prasarana, penyelenggaraan, pengelolaan, teknologi informasi dan 

komunikasi. Aspek yang belum memenuhi standar yaitu koleksi, pelayanan, dan tenaga. Kendala dalam 

penerapan Standar Nasional Perpustakaan No. 12 Tahun 2017 di Perpustakaan SMA Negeri 9 Bandar Lampung 

adalah keterbatasan anggaran, pustakawan, sosialisasi, promosi, rendahnya minat baca siswa dan guru serta 

terbatasnya waktu kunjungan. Beberapa standar dalam Standar Nasional Perpustakaan No. 12 Tahun 2017 

sudah diterapkan oleh Perpustakaan SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Namun, penerapannya belum sepenuhnya 

baik. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, standar yang belum diterapkan yaitu pelestarian 

dan cacah ulang/penyiangan koleksi, laporan, kerjasama, jumlah pustakawan. 

Kata Kunci: Standar Nasional Perpustakaan No. 12 Tahun 2017,  Perpustakaan Sekolah 
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Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-

Undang No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan dalam penjelasannya pada bab IV pasal 9, 

perpustakaan sekolah harus menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional   

Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. 

 

Standar Nasional Perpustakaan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan perpustakaan 

dengan memberikan pelayanan bagi pemustaka. Dalam pemberian layanan, perpustakaan harus 

mengembangkan sistem penyelenggaraan perpustakaan seperti layanan, pengadaan, dan pengolahan. 

Standar Nasional Perpustakaan No. 12 Tahun 2017 di keluarkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional 

sebagai aturan dalam penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Standar Nasional Perpustakaan ini juga 

ditegaskan dalam pasal 2 yaitu bahwa Standar Nasional Perpustakaan terdiri atas standar koleksi 

perpustakaan, standar sarana prasarana perpustakaan, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga 

perpustakaan, standar penyelenggaraan perpustakaan, standar pengelolaan perpustakaan, dan standar 

teknologi informasi dan komunikasi. 

 

Perpustakaan SMA Negeri 9 Bandar Lampung merupakan UPT yang berada di bawah naungan 

sekolah SMA Negeri 9 Bandar Lampung yang memiliki fungsi sebagai penunjang sistem 

pembelajaran di sekolah tersebut. Perpustakaan sekolah tentu keberadaannya dapat menunjang belajar 

mengajar siswa maupun guru. Perpustakaan SMA Negeri 9 Bandar Lampung sebaiknya dikelola 

sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan sebagai rujukan dalam penyelenggaraan kegiatan 

perpustakaan dengan baik. Kriteria Standar Nasional Perpustakaan ternyata masih belum diterapkan 

dalam suatu perpustakaan sekolah sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan perpustakaan. 

 

Maka dari itu, penerapan Standar Nasional Perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam 

pengembangan kualitas perpustakaan. Perpustakaan sekolah seharusnya memenuhi standar yang 

berlaku yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional sebagai wujud tercapainya tujuan pendidikan 

nasional. Berdasarkan observasi penulis selama magang, perpustakaan telah menerapkan sebagian 

standar. Dengan demikian penulis tertarik dalam hal melakukan riset tentang Penerapan Standar 

Nasional Perpustakaan No. 12 Tahun 2017 Di Perpustakaan SMA Negeri 9 Bandar Lampung. 

 

Menurut Wahab (2008:65),mengatakan bahwa” penerapan merupakan tindakan-tindakan yang 

dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya 

tujuan yang telah digariskan dalam keputusan”. Selanjutnya menurut Usman (2002:78), penerapan 

adalah “bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu system”. Sedangkan 

menurut Setiawan (2004:60), penerapan adalah “perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan 

proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan 

pelaksana, birokrasi yang efektif”. Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penerapan merupakan suatu aktivitas dalam menyesuaikan suatu standar.  

 

Unsur-Unsur Penerapan 

Menurut Wahab (2008:45), penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting 

dan mutlak dalam menjalankannya, adapun unsur-unsur penerapan meliputi: Adanya program yang 

dilaksanakan. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan 

menerima manfaat dari program tersebut. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan 

yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses 

penerapan tersebut. 
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Standar Nasional Perpustakaan No. 12 Tahun 2017 

Dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 12 Tahun 2017 pasal 2 

tentang Standar Nasional Perpustakaan. Kategori tersebut diantaranya sebagai berikut: Standar 

koleksi perpustakaan. Standar sarana dan prasarana perpustakaan. Standar pelayanan perpustakaan. 

Standar tenaga perpustakaan. Standar penyelenggaraan perpustakaan. Standar pengelolaan 

perpustakaan. Standar teknologi informasi dan komunikasi. 

 

Menurut  Pawit M. Yusuf (2005: 1),mengatakan bahwa perpustakaan sekolah mempunyai arti 

institusi sebagai suatu tempat yang di dalamnya terdapat kegiatan penghimpunan, pengolahan, dan 

penyebarluasan pelayanan berbagai macam informasi, baik yang tercetak maupun non tercetak. 

Semua koleksi sumber informasi tersebut disusun berdasarkan sistem tertentu (terotomasi) dan 

digunakan untuk kepentingan belajar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perpustakaan sekolah 

adalah unit yang berada dibawah naungan sekolah baik dari tingkat SD, SMP, SMA yang didalamnya 

terdapt koleksi bahan pustaka yang bertujuan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar civitas 

akademik.  

 

Riset ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: Penulis melakukan wawancara langsung dengan Bambang Suprapto sebagai Wakil Kepala 

Sekolah, Arif Isnaini A.Md, S.PdI sebagai Kepala Perpustakaan, Gatot A.Md dan Nurul A.Md 

sebagai pengelola Perpustakaan SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Metode wawancara dilakukan 

untuk menggali pokok bahasan untuk mendapatkan informasi terkait koleksi, sarana dan prasarana, 

pelayanan, tenaga, penyelenggara, serta pengelolaan di perpustakaan. Penulis melakukan pengamatan 

langsung pada objek penulisan di Perpustakaan SMA Negeri 9 Bandar Lampung bulan Januari-Maret 

2021. Penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi sejarah, visi misi, koleksi, 

tenaga perpustakaan, sarana dan fasilitas, tujuan dan dokumen di Perpustakaan SMA Negeri 9 Bandar 

Lampung.Penulis memanfaatkan bahan pustaka yang berhubungan dengan penerapan Standar 

Nasional Perpustakaan No. 12 Tahun 2017 menggunakan referensi seperti buku, skripsi, jurnal dalam 

pengumpulan data untuk tugas akhir. Selanjutnya data dianalisis dengan mereduksi data sehingga 

didapatkan hasil dan kesimpulan yang relevan. Teknik uji keabsahan data dalam riset ini meliputi uji 

kredibilitas diantaranya melakukan membercheck dan menggunakan bahan referensi. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penerapan Standar Nasional Perpustakaan No. 12 Tahun 2017, yang diperoleh dari metode 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian berdasarkan dilapangan akan 

diperbandingkan dengan Standar Nasional Perpustakaan No. 12 Tahun 2017. Hasil perbandingan 

tersebut sebagai acuan perpustakaan dalam mengembangkan perpustakaan yang sesuai dengan 

Standar Nasional Perpustakaan sekolah. Terdapat tujuh kategori Standar Nasional Perpustakaan yang 

dijadikan objek peneliti dalam melakukan penelitian dengan membandingkan Standar Nasional 

Perpustakaan No. 12 Tahun 2017 dan penelitian hasil di lapangan. Kategori tersebut yaitu:  Standar 

koleksi perpustakaan. Standar sarana dan prasarana perpustakaan. Standar pelayanan perpustakaan. 

Standar tenaga perpustakaan. Standar penyelenggaraan perpustakaan. Standar pengelolaan 

perpustakaan. Standar teknologi informasi dan komunikasi. 

 

Salah satu acuan perpustakaan sekolah dalam mengembangkan koleksi sesuai dengan jenis dan 

jumlah yang ditetapkan oleh Standar Nasional Perpustakaan No. 12 Tahun 2017 yaitu standar koleksi 

perpustakaan. Standar koleksi perpustakaan memperhatikan jenis kebutuhan pengguna. Kebutuhan 

pemustaka yang semakin meningkat kepentingan terhadap peran perpustakaan dalam melakukan 

pengembangan koleksi.  
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Dalam Standar Nasional Perpustakaan No. 12 Tahun 2017 koleksi referensi paling sedikit meliputi 

Kamus Bahasa Indonesia, kamus bahasa daerah, 5 (lima) jenis kamus bahasa asing, kamus subjek, 

ensiklopedi, buku statistik daerah, direktori, Peraturan Perundang-Undangan, atlas, peta, biografi 

tokoh, dan kitab suci. Berdasarkan hasil observasi penulis, perpustakaan SMA Negeri 9 Bandar 

Lampung memiliki koleksi berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Lampung, direktori, 

Peraturan Perundang-Undangan, atlas, peta, biografi tokoh, al-qur’an, enskilopedia, biografi tokoh. 

Jadi koleksi referensi di Perpustakaan SMA Negeri 9 Bandar Lampung sudah sesuai dengan Standar 

Nasional Perpustakaan No. 12 Tahun 2017. 

 

Dalam Standar Nasional Perpustakaan No. 12 Tahun 2017 bahan perpustakaan dideskripsikan, 

diklasifikasi, diberi tajuk subjek dan disusun secara sistematis dengan mengacu pada: Pedoman 

deskripsi bibliografis dan penentuan tajuk entri utama (Peraturan Pengatalogan Indonesia). Bagan 

klasifikasi DDC (Dewey Decimal Classification). Pedoman tajuk subjek.  

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pustakawan Nurul yang mengatakan bahwa pengolahan bahan 

perpustakaan dari pengatalogan menggunakan klasifikasi DDC dalam menentukan tajuk subjek. Jadi 

pengolahan bahan perpustakaan di Perpustakaan SMA Negeri 9 Bandar Lampung sudah sesuai 

dengan Standar Nasional Perpustakaan No. 12 Tahun 2017. 

 

Dalam Standar Nasional Perpustakaan No. 12 Tahun 2017, perpustakaan melakukan cacah ulang 

(stock  opname) dan penyiangan koleksi perpustakaan paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pustakawan Gatot yang mengatakan bahwa perpustakaan 

selama tiga tahun terakhir ini tidak melakukan stock  opname dan penyiangan koleksi perpustakaan 

dikarenakan kegiatan membutuhkan waktu yang lama untuk dikerjakan karena koleksi di SMA 

Negeri 9 Bandar Lampung 48687 eksemplar. Jadi cacah ulang dan penyiangan di Perpustakaan SMA 

Negeri 9 Bandar Lampung belum sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan No. 12 Tahun 2017. 

 

Dalam Standar Nasional Perpustakaan No. 12 Tahun 2017: Perpustakaan  melakukan  perawatan    

bahan   perpustakaan dengan cara pengendalian kondisi ruangan berupa menjaga kecukupan cahaya 

dan kelembaban udara. Perpustakaan melakukan perbaikan bahan perpustakaan yang rusak paling 

sedikit 1 (satu) tahun sekali. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pustakawan Nurul yang mengatakan bahwa “perpustakaan 

melakukan perawatan dan perbaikan bahan perpustakaan terakhir pada tahun 2016 hal itu 

dikarenakan buku-buku di perpustakaan sangat sedikit yang rusak pada setiap tahunnya, sehingga 

perpustakaan sejak tahun 2017 sampai sekarang tidak melakukan perawatan dan perbaikan koleksi”. 

Jadi perawatan dan perbaikan di Perpustakaan SMA Negeri 9 Bandar Lampung belum sesuai dengan 

Standar Nasional Perpustakaan No. 12 Tahun 2017. 

 

Tabel Perbandingan Standar Koleksi Perpustakaan 

Indikator 
Standar Nasional Perpustakaan 

No. 12 Tahun 2017 

Perpustakaan SMA 

Negeri 9 Bandar 

Lampung  

Ket 

Jenis Koleksi 

Buku Teks, Terbitan Berkala, 

Audio Visual dan melanggan 3 

(tiga) judul majalah dan 3 (tiga) 

judul surat kabar. 

Buku Teks, Terbitan 

Berkala dan 

melanggan majalah 

dan surat kabar 

Sesuai 
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Jumlah Koleksi 2500 Judul 6965 judul Sesuai 

Penambahan 

Koleksi 

6% dari total koleksi yang ada 

pertahun 

Penambahan koleksi 

setiap tahunnya 
Sesuai 

Pengolahan 

Koleksi 

Pengatalogan, DDC, Pedoman 

tajuk subjek 

Pedoman DDC, 

pedoman tajuk subjek 
Sesuai 

Cacah Ulang dan 

Penyiangan 

3 tahun sekali 4 tahun sekali Belum 

Sesuai 

Pelestarian  Melakukan perbaikan yang rusak 

1 tahun sekali 

Melakukan perbaikan 

yang rusak tahun 2018 

Belum 

Sesuai 

(Sumber: Hasil Perbandingan Penerapan Standar Nasional Perpustakaan No. 12 Tahun 2017) 

 

Berdasarkan hasil perbandingan standar koleksi perpustakaan di atas, terdapat 6  indikator 

didalamnya, 4 indikator sudah sesuai Standar Nasional Perpustakaan No. 12 Tahun 2017, namun 2 

indikator belum sesuai Standar Nasional Perpustakaan No. 12 Tahun 2017 yaitu cacah ulang, 

penyiangan, dan pelestarian. Perpustakaan selama tiga tahun terakhir ini tidak melakukan stock  

opname dan penyiangan koleksi perpustakaan dikarenakan kegiatan membutuhkan waktu yang lama 

untuk dikerjakan karena koleksi di SMA Negeri 9 Bandar Lampung 48687 eksemplar. Perpustakaan 

melakukan perawatan dan perbaikan bahan perpustakaan terakhir pada tahun 2016 hal itu 

dikarenakan buku-buku di perpustakaan sangat sedikit yang rusak pada setiap tahunnya, sehingga 

perpustakaan sejak tahun 2017 sampai sekarang tidak melakukan perawatan dan perbaikan koleksi.  

 

Berdasarkan hasil perbandingan standar sarana dan prasarana perpustakaan di atas, terdapat 4 

indikator didalamnya, semua 4 indikator tersebut sudah sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 

No. 12 Tahun 2017. 

 

Standar Pelayanan Perpustakaan 

Berikut tabel perbandingan standar pelayanan perpustakaan: 

Tabel. Perbandingan Standar Pelayanan Perpustakaan 

Indikator 

Standar Nasional 

Perpustakaan No. 12 

Tahun 2017 

Perpustakaan SMA 

Negeri 9 Bandar 

Lampung  

Ket 

Jam pelayanan 

perpustakaan  

Paling sedikit 8 jam 

per hari kerja. 
8  jam per hari kerja  Sesuai  

Jenis peayanan 

perpustakaan 

pelayanan Sirkulasi, 

Referensi dan Literasi 

Informasi 

pelayanan Sirkulasi, 

Referensi dan Literasi 

Informasi 

Sesuai 

Program Wajib 

baca di 

Perpustakaan 

Memiliki Program Wajib 

baca di Perpustakaan  

Melakukan program 

wajib baca setiap 

minggu 

Sesuai 

Program 

Pendidikan 

Pemustaka 

Paling sedikit 1 kali 
Melakukan pendidikan 

pemustaka 
Sesuai 

Program 

Literasi 

Informasi 

Paling sedikit 4 kali dalam 

setahun 

melakukan program 

literasi informasi 

setiap minggu 

Sesuai 
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Promosi 

Perpustakaan 

Paling sedikit dalam 

bentukbrosur/leaflet/selebar

an, majalah dinding 

perpustakaan, display 

koleksi perpustakaan, 

lomba yang berkaitan 

dengan perpustakaan. 

Promosi perpustakaan 

dengan pameran buku 

Sesuai 

 

Laporan 

Paling sedikit berupa 

laporan bulanan dan 

laporan tahunan. 

Membuat laporan 

tahunan namun tidak 

membuat laporan 

bulanan 

Belum 

Sesuai 

Kerjasama 

Perpustakaan mengadakan 

kerjasama dengan, 

perpustakaan sekolah, 

perpustakaan umum, 

organisasi profesi 

kepustakawanan, dan 

yayasan korporasi 

Melakukan kerjasama 

hanya dengan 

perpustakaan sekolah 

Belum 

Sesuai 

Integrasi dengan 

kurikulum 

Lomba sinopsis, talk show, 

lomba mengarang 
Mengadakan lomba Sesuai 

(Sumber: Hasil Perbandingan Penerapan Standar Nasional Perpustakaan No. 12 Tahun 2017) 

 

Berdasarkan hasil perbandingan standar pelayanan perpustakaan di atas, terdapat indikator 9 

didalamnya, 7 indikator sudah sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan No. 12 Tahun 2017. 

Namun 2 indikator belum sesuai yaitu laaporan dan kerjasama. Perpustakaan tidak pernah membuat 

laporan bulanan karena sudah membuat laporan tahunan. Perpustakaan tahun 2018 pernah membuat 

laporan tahunan, namun untuk 2 tahun terakhir perpustakaan tidak membuat laporan tahunan, 

dikarenakan tidak adanya kegitan di perpustakaan selama pandemi covid. Perpustakaan pernah 

melakukan kerjasama dalam bentuk data-data koleksi buku antar perpustakaan sekolah. Tahun 2016 

pernah melakukan kerjasama dengan perpustakaan daerah, sekarang tidak ada dikarenakan tidak ada 

lagi perjanjian (MOU). 

 

Standar Tenaga Perpustakaan 

Tabel. Perbandingan Standar Tenaga Perpustakaan 

Indikator 
Standar Nasional Perpustakaan 

No. 12 Tahun 2017 

Perpustakaan SMA 

Negeri 9 Bandar 

Lampung  

Ket 

Jumlah 

Tenaga 

Perpustakaan 

Memiliki tenaga perpustakaan dan 

kualifikasi tenaga minimal diploma 

dua di bidang ilmu perpustakaan. 

2 tenaga pustakawan, 

satu di bidang ilmu 

perpustakaan, namun 

satunya di luar 

bidang ilmu 

perpustakaan 

Belum  

Sesuai 
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Kepala 

Perpustakaan 

Kualifikasi kepala perpustakaan 

adalah minimal diploma dua di 

bidang ilmu perpustakaan atau 

diploma dua bidang lain dari 

perguruan tinggi yang terakreditasi. 

Kepala Perpustakaan 

berasal dari luar 

bidang ilmu 

perpustakaan dari 

perguruan tinggi 

yang terakreditasi. 

Sesuai 

(Sumber: Hasil Perbandingan Penerapan Standar Nasional Perpustakaan No. 12 Tahun 2017) 

 

Berdasarkan hasil perbandingan standar tenaga perpustakaan di atas, terdapat indikator 2 didalamnya, 

indikator sudah sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan No. 12 Tahun 2017. Namun 1 indikator 

belum sesuai yaitu jumlah tenaga perpustakaan. Tenaga perpustakaan yang berada di perpustakaan 

terdapat tenaga perpustakaan bukan berasal dari bidang keilmuan perpustakaan yaitu ahli madya 

komputer. 

 

Standar Penyelenggaraan Perpustakaan 

Tabel. Perbandingan Standar Penyelenggaraan Perpustakaan 

Indikator 

Standar Nasional 

Perpustakaan No. 12 

Tahun 2017 

Perpustakaan SMA 

Negeri 9 Bandar 

Lampung 

Ket 

Penyelenggaraan dan 

pendirian perpustakaan 

Setiap sekolah/madrasah 

menyelenggarakan dan 

pendirian perpustakaan 

sekolah. 

Menyelenggarakan 

perpustakaan sekolah 
Sesuai 

Nomor Pokok 

Perpustakaan (NPP) 

Setiap perpustakaan 

sekolah/madrasah 

diwajibkan 

memberitahukan 

keberadaannya kepada 

Perpustakaan Nasional RI 

untuk memperoleh nomor 

pokok perpustakaan 

(NPP). 

Sudah memiliki 

nomor pokok 

perpustakaan (NPP) 

Sesuai 

Struktur Organisasi 

1. Struktur organisasi 

perpustakaan sekolah 

mencakup kepala 

perpustakaan, pelayanan 

pemustaka dan pelayanan 

teknis, layanan teknologi 

informasi dan 

komunikasi. 

2. Struktur perpustakaan 

sekolah langsung di 

bawah kepala sekolah. 

Struktur organisasi 

meliputi pelayanan 

pemustaka dan 

pelayanan teknis, 

layanan teknologi 

informasi dan 

komunikasi serta 

langsung dibawah 

kepala sekolah 

Sesuai 
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Program Kerja 

perpustakaan sekolah 

membuat program kerja 

tahunan yang mengacu 

pada program kerja 

sekolah dalam tahun 

anggaran yang berjalan. 

2019 memiliki 

program kerja lomba 
Sesuai 

(Sumber: Hasil Perbandingan Penerapan Standar Nasional Perpustakaan No. 12 Tahun 2017) 

 

Berdasarkan hasil perbandingan standar penyelenggaraan perpustakaan di atas, terdapat indikator 4 

didalamnya, semua 4 indikator tersebut sudah sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan No. 12 

Tahun 2017. 

1. Standar Pengelolaan Perpustakaan 

Tabel Perbandingan Standar Pengelolaan Perpustakaan 

Indikator 

Standar Nasional 

Perpustakaan No. 12 

Tahun 2017 

Perpustakaan SMA 

Negeri 9 Bandar 

Lampung 

Ket 

Visi Perpustakaan 
Visi perpustakaan yang 

mengacu pada visi sekolah. 

Mengacu terhadap visi 

sekolah 
Sesuai 

Misi Perpustakaan 
Misi perpustakaan yang 

mengacu pada visi sekolah 

Mengacu terhadap visi 

sekolah 
Sesuai 

Tujuan 

Perpustakaan 

Meningkatkan minat baca, 

literasi informasi, bakat dan 

kecerdasan peserta didik, 

pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

Meningkatkan minat 

baca dengan 

menjadikan 

perpustakaan sebagai 

pusat sumber belajar 

Sesuai 

Kebijakan 

pengelolaan 

perpustakaan 

Membuat kebijakan tertulis.  
sudah ada kebijakan 

tertulis 
Sesuai 

Tugas Perpustakaan 

Sekolah 

Mengembangkan, 

mengorganisasikan dan 

mendayagunakan koleksi 

perpustakaan, menunjang 

terselenggaranya proses 

pembelajaran di sekolah. 

Memanfaatkan koleksi 

sebagai sumber belajar 

siswa untuk 

menunjang 

pembelajaran di 

sekolah 

Sesuai 

Fungsi 

Perpustakaan 

Sekolah  

Menjadi pusat sumber 

belajar, kegiatan literasi 

informasi,penelitian, pusat 

kegiatan baca membaca, 

tempat kegiatan kreatif, 

imajinatif, inspiratif dan 

menyenangkan. 

Menjadi pusat 

informasi dan kegiatan 

belajar mengajar 

siswa. 

Sesuai 
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Anggaran 

Menjamin anggaran 

perpustakaan setiap tahun 

Paling sedikit 5% dari total 

anggaran sekolah. 

Anggaran setiap 

tahunnya 20% dari 

total anggaran sekolah 

Sesuai 

(Sumber: Hasil Perbandingan Penerapan Standar Nasional Perpustakaan No. 12 Tahun 2017) 

 

Berdasarkan hasil perbandingan standar pengelolaan perpustakaan di atas, terdapat indikator 7 

didalamnya, semua 7 indikator tersebut sudah sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan No. 12 

Tahun 2017. 

 

Standar Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Perpustakaan sekolah dalam kegiatan pelayanan dan organisasi informasi memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja perpustakaan dan keperluan pemustaka. 

Perpustakaan SMA Negeri 9 Bandar Lampung sudah merealisasikan teknologi informasi dan 

komunikasi sebagai bentuk pengembangan kegiatan perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional 

Perpustakaan No. 12 Tahun 2017 pelayanan perpustakaan sekolah dalam kegiatan pelayanan dan 

organisasi informasi harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan 

kinerja perpustakaan dan keperluan pemustaka. Berdasarkan hasil observasi penulis di Perpustakaan 

SMA Negeri 9 Bandar Lampung, penerapan teknologi di perpustakaan juga sudah terealisasikan, 

karena kegiatan perpustakaan sudah menggunakan sistem digitalisasi. Kegitan layanan sirkulasi 

seperti peminjaman pengembalian buku menggunakan SLIMS. Kegiatan membuat barcode buku, 

kartu bebas pustaka, kartu anggota, bibliografi buku berbasis digital. 

 

Kesimpulan 

Mengacu pada pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu 

beberapa aspek dalam Standar Nasional Perpustakaan No.12 Tahun 2017 sudah mulai diterapkan oleh 

Perpustakaan SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Namun, penerapannya belum sepenuhnya baik. 

Adapun kesimpulan sebagai berikut: Standar yang sudah dipenuhi yaitu standar sarana dan prasarana 

meliputi gedung/ruang, area, sarana, dan lokasi. Standar penyelenggaran meliputi penyelenggaraan 

dan pendirian perpustakaan, nomor pokok perpustakaan, struktur organisasi, dan program kerja. 

Standar pengelolaan meliputi visi, misi, tujuan, kebijakan pengelolaan, tugas, fungsi, dan anggaran 

perpustakaan. Serta standar teknologi informasi dan komunikasi. Standar yang belum dipenuhi yaitu 

standar koleksi meliputi pelestarian dan cacah ulang/penyiangan koleksi. Standar pelayanan meliputi 

laporan dan kerjasama. Serta standar tenaga meliputi jumlah tenaga perpustakaan. Kendala dalam 

penerapan sebagaimana yang terdapat dalam Standar Nasional Perpustakaan No.12 Tahun 2017 yaitu 

keterbatasan anggaran yang sangat fleksibel, kurangnya tenaga pustakawan, kurangnya sosialisasi dan 

promosi UPT perpustakaan, rendahnya minat baca siswa dan guru, serta terbatasnya waktu kunjungan 

ke perpustakaan sehingga di Perpustakaan SMA Negeri 9 Bandar Lampung belum menerapkan secara 

optimal sesuai dengan standar nasional perpustakaan. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the increase in the ability of teachers to use information technology-

based learning media through group work methods at MTs Negeri 1 Bandar Lampung. the conclusion that the 

implementation of group work can improve the ability of teachers to use information technology-based learning 

media at MTs Negeri 1 Bandar Lampung. The conclusion of this study is based on research findings that in the 

pre-cycle the average ability of teachers to use information technology-based learning media is only 24.4%. 

After the group work was carried out in the first cycle, the teacher's ability to use information technology-based 

learning media increased by 58.6%. After corrective action was taken in carrying out group work in cycle II, 

the teacher's ability to use information technology-based learning media increased by 84.8%. Thus the action 

hypothesis in this study was accepted, namely "There is an increase in the ability of teachers to use information 

technology-based learning media through group work at MTs Negeri 1 Bandar Lampung." 

Key Word: Teacher Ability, Information Technology-Based Learning Media, Group Work Method 

 

ABSTRAK 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan guru dalam menggunakan 

media pembelajaran berbasis teknologi informasi melalui metode kerja kelompok di MTs Negeri 1 Bandar 

Lampung. kesimpulan bahwa pelaksanaan kerja kelompok dapat meningkatkan kemampuan guru dalam 

menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi di MTs Negeri 1 Bandar Lampung. 

Kesimpulan penelitian tersebut berdasarkan temuan penelitian bahwa pada pra siklus rata-rata kemampuan guru 

dalam menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi hanya 24,4%. Setelah dilaksanakan 

kerja kelompok pada siklus I, kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi 

informasi meningkat sebanyak 58,6%. Setelah dilakukan perbaikan tindakan dalam melaksanakan kerja 

kelompok pada siklus II, kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi 

informasi semakin meningkat sebanyak 84,8%. Dengan demikian hipotesis tindakan dalam penelitian ini 

diterima yaitu “Ada peningkatan kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi 

informasi melalui kerja kelompok di MTs Negeri 1 Bandar Lampung.” 

Kata Kunci: Kemampuan Guru, Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi, Metode Kerja 

Kelompok 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Guru hendaknya selalu berupaya mengantisipasi terjadinya ketidak tercapaian tujuan dari proses 

pembelajarannya melalui tindakan inovatif dan kreatif dalam perspektif pencapaian tujuan tersebut. 

Salah satu langkah antisipatif tersebut adalah guru harus memiliki berbagai kemampuan yang 
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mendukung profesinya sebagai guru. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki guru adalah 

kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi 

pembelajaran. 

 

Keterampilan dalam menggunakan berbagai media pembelajaran mutlak dimiliki oleh setiap guru. 

Sebagaimana yang dikemukakan Yutmini (Rasto. Net) bahwa, persyaratan kemampuan yang harus 

dimiliki guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar meliputi keterampilan dalam 

menggunakan media pelajaran. Allen W.H. (dalam Asnawir, 2002: 17) juga menyatakan bahwa ”guru 

hendaknya dapat menggunakan alat bantu yang ekonomis, efisien dan mampu untuk 

mengimplementasikan dalam proses pembelajaran. Selain itu tidak menolak untuk menggunakan 

teknologi modern yang relevan dan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman.” 

Hal serupa dikemukakan oleh Harahap (dalam Rasto. Net) yang menyatakan, kemampuan yang 

dimiliki guru dalam melaksanakan program mengajar adalah mencakup keterampilan dalam 

menggunakan alat-alat bantu pengajaran dengan baik benar. 

 

Media pembelajaran adalah ”segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau isi 

pelajaran, merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan individu, sehingga dapat 

mendorong proses pembelajaran” (Ibrahim, 1996: 112). Pendapat lain menyatakan bahwa media 

pembelajaran tidak hanya sekedar alat bantu melainkan sebagai media penyalur pesan pendidikan 

dalam bentuk audio atau visual dan pemberi pesan (guru, instruktur, tutor, penulis, dll) ke penerima 

pesan ( individu/warga belajar) (Pahrudin, 2003: 43). 

Dengan demikian berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa kemampuan guru dalam 

menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah kemampuan guru dalam memanfaatkan segala media yang dapat dilihat baik yang bergerak 

maupun yang diam untuk menyampaikan materi pelajaran kepada individunya, sehingga dengan 

media tersebut dapat membantu guru dalam mengajar dan membantu individu dalam belajar. 

Sebagaimana yang dikemukakan Syaiful Bahri Djamarah (2006: 140) bahwa kemampuan guru dalam 

menggunakan media adalah ”guru bisa memanipulasi media sebagai sumber belajar dan sebagai 

penyalur informasi dari bahan yang disampaikan kepada individu dalam proses pembelajaran.” 

 

Menurut Agus Mirwan (1994: 19), guru yang dikatakan memiliki kemampuan guru dalam 

menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi adalah sebagai berikut: Memiliki 

pengetahuan yang cukup tentang penggunaan berbagai media pembelajaran visual. Mampu memilih 

media pembelajaran visual yang sesuai. Mengetahui berbagai jenis media pembelajaran visual. 

Mengetahui penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi informasi visual dalam setiap 

penyampaian materi pelajaran. Mampu melakukan inovasi dalam penggunaan media pembelajaran 

berbasis teknologi informasi visual. 

 

Pendapat di atas ditambahkan oleh Tayar Yusuf (1997: 6) bahwa kemampuan guru dalam 

menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi adalah guru mampu memilih dan 

menggunakan media pembelajaran visual yang sesuai dengan: 1) tujuan yang hendak dicapai, 2) 

individu, 3) situasi, 4) ketersediaan fasilitas yang mendukung, 5) waktu, dan 6) kebaikan dan 

kekurangan dari media pembelajaran. 

 

Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Mahmud Yunus (1996: 20) bahwa kemampuan guru 

dalam menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi ditunjukkan dari: 1) 

menguasai teknik-teknik dari suatu media pembelajaran visual yang digunakan, 2) memahami untung 

rugi dari penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi informasi visual, 3) mengorganisir 
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secara sistematis dalam menggunakan media pembelajaran visual, 4) mampu memanfaatkan multi 

media, 5) media pembelajaran visual yang digunakan mampu merangsang individu dalam belajar. 

 

Zahara Idris dan Lisma Jamal (1992: 57) juga mengemukakan bahwa kemampuan guru dalam 

menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi berdasarkan indikator: 1) mengenal, 

memilih dan menggunakan media pembelajaran, 2) membuat alat-alat bantu pelajaran yang 

sederhana, dan 3) menggunakan perpustakaan  dalam proses pembelajaran. 

 

Moh. Uzer Usman (2001: 11) berpendapat bahwa guru yang terampil dalam menggunakan media 

pembelajaran yaitu: 1) memiliki pengetahuan tentang media pembelajaran, 2) terampil dalam media 

pembelajaran, 3) terampil dalam menggunakan berbagai media pembelajaran , dan 4) mampu 

mengusahakan media itu dengan baik. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa guru yang terampil dalam 

menggunakan media pembelajaran haruslah memiliki pengetahuan yang memadai tentang media 

pembelajaran secara teoritis maupun praktis, mengetahui bagaimana cara menggunakannya dengan 

baik, dapat menggunakan dan memanfaatkannya dalam kegiatan pembelajaran, mampu memilih 

media yang sesuai, mampu membuat individu termotivasi untuk belajar melalui media yang 

digunakannya, dan mampu membuat media pembelajaran yang sederhana. 

 

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti masih banyak guru di MTs Negeri 1 Bandar Lampung 

kurang memiliki kemampuan dalam menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi 

berbasis teknologi informasi dengan baik.  

 

Pada data diketahui bahwa dari 13 orang guru di MTs Negeri 1 Bandar Lampung yang memiliki 

kemampuan dalam menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi berbasis teknologi 

informasi dengan baik hanya 24,4% dengan perincian: sebanyak 38% guru dapat menggunakan dan 

memanfaatkan media dalam kegiatan pembelajaran, sebanyak 31% guru mampu memilih media yang 

sesuai dengan tujuan dan materi pelajaran, sebanyak 15% guru mampu memilih media sesuai 

dengan karakteristik individu, sebanyak 23% guru mampu membuat individu termotivasi untuk 

belajar melalui media yang digunakannya, dan sebanyak 15% guru mampu membuat media 

pembelajaran yang sederhana. 

 

Dengan demikian persentase guru di MTs Negeri 1 Bandar Lampung yang memiliki kemampuan 

dalam menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi berbasis teknologi informasi 

kecil sekali yaitu hanya 24,4%. Artinya sebanyal 75,6% guru di MTs Negeri 1 Bandar Lampung 

kurang memiliki kemampuan dalam menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi 

berbasis teknologi informasi dengan baik. 

 

Salah satu upaya yang dilakukan kepala madrasah di MTs Negeri 1 Bandar Lampung dalam 

meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi 

informasi adalah dengan melakukan kegiatan kerja kelompok. Sagala dalam Abimanyu (2009: 7.2) 

mengatakan bahwa kerja kelompok adalah cara pembelajaran dengan mengkondisikan individu dalam 

kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu setiap kelompok dipandang sebagai satu kesatuan 

tersendiri untuk mempelajari materi pelajaran yang telah ditetapkan untuk diselesaikan secara 

bersama-sama. Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kerja kelompok adalah 

suatu format pembelajaran yang menitikberatkan pada terjadinya interaksi antara anggota yang satu 

dengan anggota yang lain untuk menyelesaikan tugas tugas belajar secara bersama. 
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan metode kerja kelompok 

dapat membantu guru di MTs Negeri 1 Bandar Lampung dalam meningkatkan keterampilannya 

dalam menggunakan media pembelajaran. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian tindakan 

sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan media 

pembelajaran berbasis teknologi informasi melalui metode kerja kelompok dengan lokasi penelitian 

di MTs Negeri 1 Bandar Lampung. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

Masih banyak guru yang kurang memahami teori penggunaan media pembelajaran berbasis 

teknologi informasi. Masih banyak guru yang kurang mampu menggunakan media pembelajaran 

dengan baik. Masih banyak  guru yang kurang mampu memilih media pembelajaran yang efektif. 

Masih banyak guru yang kurang mampu membuat media pembelajaran sederhana sendiri. 

 

Batasan Masalah 

Batasan masalah sebagai berikut: “Meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan media 

pembelajaran berbasis teknologi informasi melalui metode kerja kelompok di MTs Negeri 1 

Bandar Lampung.” 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka dirumuskan dalam permasalahan sebagai berikut: 

“Apakah kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi 

informasi dapat meningkat melalui pelaksanaan metode kerja kelompok di MTs Negeri 1 

Bandar Lampung?” 

 

Pemecahan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya kemampuan guru dalam menggunakan media 

pembelajaran berbasis teknologi informasi di MTs Negeri 1 Bandar Lampung. Untuk 

mengatasi masalah tersebut maka digunakan metode kerja kelompok dengan melakukan 

kegiatan sebagai berikut: Individu dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil beranggotakan 4-

5 orang. Berdasarkan tampilan tersebut, individu diberikan tugas dan setiap kelompok harus 

mendiskusikan dan mengerjakannya secara bersama. Observasi dan pembimbingan diskusi 

kelompok pada saat diskusi kelompok sedang berlangsung, pengawas memantau, mengarahkan 

keterampilan bekerjasama, mendorong individu untuk berdialog, berdiskusi antar teman dalam 

satu kelompok, dan membimbing individu untuk memahami pertanyaan atau soal yang 

diberikan. Laporan kelompok setelah waktu mengerjakan tugas selesai dan melakukan 

presentasi. Pengawas memberikan konfirmasi atau penjelasan dan penguatan dari hasil 

diskusi. Memberikan penilaian terhadap hasil belajar masing-masing kelompok dan 

memberikan penghargaan hadiah (reward) kepada kelompok dengan hasil yang terbaik. 

 

Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan yang akan diuji dalam penelitian ini adalah “Kemampuan guru dalam 

menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dapat meningkat melalui 

metode kerja kelompok di MTs Negeri 1 Bandar Lampung.” 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah dan hipotesis tindakan tersebut maka   tujuan dalam penelitian 

ini adalah “untuk mengetahui peningkatan kemampuan guru dalam menggunakan media 
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pembelajaran berbasis teknologi informasi melalui metode kerja kelompok di MTs Negeri 1 

Bandar Lampung.” 

 

Tinjauan Pustaka 

Media berasal dari bahasa Latin yaitu ”medium” yang secara harfiah berarti”tengah” perantara 

atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan (Arsyad, 

2004: 3). Pendapat lain tentang pengertian media adalah ”sesuatu yang bersifat menyalurkan 

pesan dan merangsang pikiran, perasaan dan kemauan individu sehinnga dapat mendorong 

terjadinya proses belajar pada dirinya” (Asnawif, 2002: 20). 

 

Kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan guru dalam memanfaatkan segala media 

pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran kepada individunya, sehingga dengan 

media tersebut dapat membantu guru dalam mengajar dan membantu individu dalam belajar. 

Sebagaimana yang dikemukakan Syaiful Bahri Djamarah (2006: 140) bahwa kemampuan guru 

dalam menggunakan media adalah ”guru bisa memanipulasi media sebagai sumber belajar dan 

sebagai penyalur informasi dari bahan disampaikan kepada individu dalam pembelajaran.” 

 

Menurut Agus Mirwan (1984: 19), guru yang dikatakan memiliki kemampuan dalam 

menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi berbasis teknologi informasi 

adalah sebagai berikut: Memiliki pengetahuan yang cukup tentang penggunaan berbagai media 

pembelajaran visual. Mampu memilih media pembelajaran visual yang sesuai. Mengetahui 

berbagai jenis media pembelajaran visual. Mengetahui penggunaan media pembelajaran 

berbasis teknologi informasi visual dalam setiap penyampaian materi pelajaran. Mampu 

melakukan inovasi dalam penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi informasi visual. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Sekolah, yaitu melakukan tindakan sekolah 

dalam upaya meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran melalui tindakan pelaksanaan 

kerja kelompok. Penelitian menggunakan desain Penelitian Tindakan Sekolah model Kurt 

Lewin. Konsep pokok PTS menurut Kurt Lewin terdiri dari empat komponen, yaitu: 

perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan (observating), dan refleksi (reflecting). 

Hubungan keempat komponen itu dipandang sebagai satu siklus. 

 

Pelaksanaan tiap siklus dalam penelitian ini merupakan siklus kegiatan yang terdiri dari dua 

siklus. Konsep pokok penelitian tindakan menurut Kemmis dan Mc Taggart terdapat empat 

tahap rencana tindakan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 

 

Penyajian Data dan Pembahasan 

Sebelum dilakukan penelitian tindakan sekolah dengan melaksanakan kerja kelompok, 

kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi di 

MTs Negeri 1 Bandar Lampung masih banyak yang rendah.  Sebanyak 31% guru mampu 

memilih media yang sesuai dengan tujuan dan materi pelajaran, sebanyak 15% guru mampu 

memilih media sesuai dengan karakteristik individu, sebanyak 23% guru mampu membuat 

individu termotivasi untuk belajar melalui media yang digunakannya, dan sebanyak 15% guru 

mampu membuat media pembelajaran yang sederhana. 
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Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis 

teknologi informasi di MTs Negeri 1 Bandar Lampung dalam pembelajaran tersebut, maka 

dilakukan kerja kelompok pada siklus I dengan langkah-langkah sebagai berikut: Guru 

dikelompokan sebagai 3 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 anggota dan 

satu kelompok terdiri dari 5 anggota. Supervisor meyakinkan guru bahwa melalui bantuan 

supervisor guru akan dapat mengetahui kelebihan, kelemahan dan atau kekurangannya dalam 

menggunakan media pembelajaran. Supervisor menjelaskan tentang kemampuan guru dalam 

menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Setiap kelompok diberikan 

tugas untuk berlatih dalam menggunakan media pembelajaran. Setiap kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya kelompoknya. Supervisor bersama guru membicarakan dan 

menyepakati pelatihan untuk meningkatkan keterampilan menggunakan media pembelajaran 

selama proses pembelajaran berlangsung di kelas. 

 

Setelah ada kesepakatan bersama antara supervisor dengan guru kemudian kedua belah pihak 

menandatangani kontrak tersebut dan siap untuk melaksanakan kegiatan mengajar yang 

diamati oleh supervisor. Masing-masing guru mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi 

informasi dan latihan yang diberikan supervisor secara berkelompok di kelas masing-masing. 

 

Pada data diketahui setelah dilaksanakan kerja kelompok pada 13 orang guru di MTs Negeri 1 

Bandar Lampung pada siklus I ada peningkatan kemampuan guru dalam menggunakan media 

pembelajaran berbasis teknologi informasi, dengan rata-rata 58,6% dengan perincian: sebanyak 

54% guru dapat menggunakan dan memanfaatkan media dalam kegiatan pembelajaran, 

sebanyak 77% guru mampu memilih media yang sesuai dengan tujuan dan materi pelajaran, 

sebanyak 54% guru mampu memilih media sesuai dengan karakteristik individu, sebanyak 

62% guru mampu membuat individu termotivasi untuk belajar melalui media yang 

digunakannya, dan sebanyak 46% guru mampu membuat media pembelajaran yang sederhana. 

 

Peningkatan kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi 

informasi pada siklus I belum mencapai kriteria yang diharapkan (75%), maka dilakukan 

perbaikan tindakan dalam menerapkan kerja kelompok pada siklus II sebagai berikut: 

Mengubah anggota kelompok kerja guru berdasarkan kesulitan dan kekurangan yang diperoleh 

supervisor dari hasil pengamatan langsung dalam kegiatan pembelajaran di kelas.  

 

Setelah dilaksanakan kerja kelompok sesuai dengan perbaikan tindakan pada siklus II 

sebagaimana langkah-langkah tersebut, kemampuan guru dalam menggunakan media 

pembelajaran berbasis teknologi informasi di MTs Negeri 1 Bandar Lampung dalam 

pembelajaran lebih baik lagi.  

 

Hasil data diketahui bahwa setelah dilakukan perbaikan tindakan dalam melaksanakan kerja 

kelompok pada 13 orang guru di MTs Negeri 1 Bandar Lampung pada siklus II ada peningkatan 

kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi, 

dengan rata-rata 84,8%, dengan perincian: sebanyak 85% guru dapat menggunakan dan 

memanfaatkan media dalam kegiatan pembelajaran, sebanyak 100% guru mampu memilih 

media yang sesuai dengan tujuan dan materi pelajaran, sebanyak 77% guru mampu memilih 

media sesuai dengan karakteristik individu, sebanyak 85% guru mampu membuat individu 

termotivasi untuk belajar melalui media yang digunakannya, dan sebanyak 77% guru mampu 

membuat media pembelajaran yang sederhana. 
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Apabila dibandingkan tingkat kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran 

berbasis teknologi informasi sebelum dilaksanakan kerja kelompok dan setelah dilaksanakan 

kerja kelompok, memang terlihat adanya peningkatan yang signifikan kemampuan guru dalam 

menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi, khususnya di MTs Negeri 1 

Bandar Lampung.  

 

Tabel Rangkuman Kemampuan guru dalam Menggunakan Media Pembelajaran 

Berbasis Teknologi Informasi 

 

No Kemampuan guru dalam Menggunakan 

Media Pembelajaran Berbasis Teknologi 

Informasi 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1 Mengetahui bagaimana cara 

menggunakan berbagai media dengan 

Baik 

38% 54% 85% 

2 Mampu memilih media yang sesuai 

dengan tujuan dan materi pelajaran 

31% 77% 100% 

3 Mampu memilih media sesuai dengan 

karakteristik individu 

15% 54% 77% 

4 Mampu membuat individu termotivasi 

untuk belajar melalui media yang 

digunakannya 

23% 62% 85% 

5 Mampu membuat media pembelajaran 

yang sederhana 

15% 46% 77% 

 Rata-rata 24,4% 58,6% 84,8% 

 

 

Pada tabel di atas diketahui ada peningkatan yang signifikan kemampuan guru dalam 

menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi mulai dari pra siklus rata-rata 

kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi hanya 

24,4%. Setelah dilaksanakan kerja kelompok pada siklus I, kemampuan guru dalam 

menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi meningkat sebanyak 58,6%. 

Setelah dilakukan perbaikan tindakan dalam melaksanakan kerja kelompok pada siklus II, 

kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi 

semakin meningkat sebanyak 84,8%.  

 

Dengan demikian hipotesis tindakan dalam penelitian ini diterima yaitu “Ada peningkatan 

kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi 

melalui kerja kelompok di MTs Negeri 1 Bandar Lampung.” Artinya semakin baik 

pelaksanaan kerja kelompok, maka kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran 

berbasis teknologi informasi semakin meningkat.  

 

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Sagala tujuan kerja kelompok 

adalah 1) Memecahkan masalah pembelajaran melalui proses kelompok, 2) Mengembangkan 

kemampuan bekerjasama di dalam  kelompok. 
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Alasan menggunakan kerja kelompok adalah sebagai berikut: 1) Kerja kelompok dapat 

mengembangkan perilaku gotong royong dan demokratis. 2)  Kerja kelompok dapat memacu 

individu aktif belajar. 3) Kerja kelompok tidak membosankan individu melakukan kegiatan 

belajar diluar kelas bahkan diluar sekolah yang bervariasi, seperti observasi, wawancara, cari 

buku di perpustakaan umum, dan sebagainya. 

 

Adapun kekuatan/kelebihan dari kerja kelompok adalah sebagai berikut: 1) Membiasakan 

individu bekerja sama, bermusyawarah dan bertanggung jawab. 2) Menimbulkan kompetisi 

yang sehat antarkelompok, sehingga akan membangkitkan kemauan belajar yang sungguh-

sungguh. Guru dipermudah tugasnya karena tugas kerja kelompok cukup disampaikan kepada 

para ketua kelompok. 3) Ketua kelompok dilatih menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, 

dan anggotanya dibiasakan patuh pada aturan yang ada. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penyajian data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

pelaksanaan kerja kelompok dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan media 

pembelajaran berbasis teknologi informasi di MTs Negeri 1 Bandar Lampung. Kesimpulan 

penelitian tersebut berdasarkan temuan penelitian bahwa pada pra siklus rata-rata kemampuan 

guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi hanya 24,4%. 

Setelah dilaksanakan kerja kelompok pada siklus I, kemampuan guru dalam menggunakan 

media pembelajaran berbasis teknologi informasi meningkat sebanyak 58,6%. Setelah 

dilakukan perbaikan tindakan dalam melaksanakan kerja kelompok pada siklus II, kemampuan 

guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi semakin 

meningkat sebanyak 84,8%. Dengan demikian hipotesis tindakan dalam penelitian ini diterima 

yaitu “Ada peningkatan kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis 

teknologi informasi melalui kerja kelompok di MTs Negeri 1 Bandar Lampung.” 

 

Saran 

Agar penggunaan kerja kelompok optimal dalam meningkatkan kemampuan guru dalam 

menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi, maka dalam penerapannya 

hendaklah sebagai berikut: Supervisi berlangsung dalam suasana intim dan terbuka. Bimbingan 

supervisor kepada guru bersifat bantuan, bukan perintah atau instruksi. Supervisor lebih 

banyak bertanya dan mendengarkan dari pada memerintah atau mengarahkan. Penggunaan 

kerja kelompok efektif untuk membantu guru mengatasi masalahnya masing-masing agar lebih 

intensif. Pengelompokan kerja kelompon akan lebih efektif apabila didasarkan pada tingkat 

kelemahan, kekurangan dan kesulitan guru. Kemampuan guru dalam menggunakan media 

pembelajaran berbasis teknologi informasi akan lebih meningkat apabila guru dibiasakan untuk 

selalu menggunakan media pembelajaran dalam setiap kegiatan  pembelajarannya.  
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OPTIMIZATION OF CLINICAL SUPERVISION TO IMPROVE THE 

PERFORMANCE OF MATHEMATICS TEACHERS IN SMK NEGERI 3 

BANDAR LAMPUNG ACADEMIC YEAR 2020-2021 

 

OPTIMALISASI SUPERVISI KLINIS UNTUK MENINGKATKAN 

KINERJA GURU MATEMATIKA DI SMK NEGERI 3  

BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2020-2021 
 

Elen Eduan 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to improve the performance of the Mathematics teacher at SMK Negeri 3 Bandar 

Lampung. The context of giving action is carried out as an improvement in the process of supervisory tasks. 

Teachers as supervisors need to get measurable treatment as a prescriptive effort to improve their performance. 

The action given is clinical supervision with three approaches: directive; non-directive; collaborative work 

which is divided into three cycles: cycle I, cycle II, and cycle III. The study concluded that: 1) the improvement 

in the performance of Mathematics teachers from the beginning before giving the action until the first cycle was 

25.92, from cycle I to cycle II was 8.69 and from cycle II to cycle III was 11.97. There was a significant 

increase in teacher performance from cycle I to cycle II, and very significant from cycle II to cycle III, 2) the 

research target to increase teacher performance to 70% was achieved at 68.18%, 3) there was an increase in 

the process of giving action according to the type of teacher. the concept of the approach used, from the 

directive approach, by 34% to the non-directive. Non-directive to collaborative increased relatively the same by 

20%, 4) non-directive approach is better than directive while collaborative approach is the best approach 

between the two. This is evidenced by the highest increase in performance and processes during the provision of 

action 

Key Word: Clinical Supervision, improvement, Performance, Mathematics Teacher 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kinerja guru Matematika SMK Negeri 3 Bandar Lampung 

tersebut. Konteks pemberian tindakan dilakukan sebagai perbaikan proses tugas-tugas kepengawasan. Para guru 

sebagai binaan penga-was perlu mendapatkan perlakuan yang terukur sebagai upaya preskriptif terhadap 

perbaikan kinerja mereka. Tindakan yang diberikan adalah supervisi klinis dengan tiga pendekatan: direktif; 

non direktif; kolaboratif yang terbagi dalam tiga siklus : siklus I , siklus II, dan siklus III. Penelitian 

menyimpulkan bahwa: 1) peningkatan kinerja guru Matematika dari awal sebelum pemberian tindakan sampai 

dengan siklus I sebesar 25,92, dari siklus I ke siklus  II sebesar 8,69 dan dari siklus II ke siklus III sebesar 

11,97. Peningkatan kinerja guru terjadi signifikan dari siklus I ke siklus II, dan sangat signifikan dari siklus II 

ke siklus III, 2) target penelitian untuk meningkatkan kinerja guru menjadi 70 % tercapai pada 68,18%, 3) 

terjadi peningkatan proses pemberian tindakan sesuai dengan jenis konsep pendekatan yang digunakan, dari 

pendekatan direktif, sebesar 34 % ke non direktif. Non direktif ke  kolaboratif meningkat relatif sama sebesar 

20 %, 4) pendekatan non direktif lebih baik daripada direktif sedangkan pendekatan kolaboratif merupakan 

pendekatan yang terbaik diantara keduanya. Hal ini dibuktikan adanya peningkatan tertinggi pada kinerja dan 

proses selama pemberian tindakan 

Kata Kunci: Supervisi Klinis,  Peningkatan, Kinerja, Guru Matematika 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan formal sampai pada saat ini masih menghadapi satu permasalahan utama yaitu rendahnya 

daya serap peserta didik. Hal ini tampak rata-rata hasil belajar peserta didik yang senantiasa masih 
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memprihatinkan. Prestasi ini merupakan dampak dari kondisi pembelajaran yang masih bersifat 

konvensional dan tidak menyentuh dimensi peserta didik itu sendiri, yaitu bagaimana sebenarnya 

belajar itu (Trianto, 2007: 1). Di lapangan konsep Teacher Centered  ternyata masih sangat dominan 

dalam pembelajaran. Seharusnya guru mampu merancang suatu disain pembelajaran dengan konsep 

Student Centered  yang dalam imple-enasinya desain belajar harus membuat siswa aktif karena 

keingin-tahuan dari proses belajar, dan guru hanya berperan sebagai fasilitator yang memudahkan 

proses pencarian pengetahuan dari siswa.  

 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) menyatakan 

tujuan pendidikan nasional, ditekankan pada “Perkem-bangan potensi peserta didik”, yang 

berimplikasi pada kegiatan pembelajaran di kelas harus dikondisikan sedemikian rupa oleh guru 

sebagai agen peubah meng-arah pada penggunaan dan pemberdayaan keterampilan berpikir anak. 

Digulir-kannya  PP No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional merupakan alat untuk melaksanakan 

ketentuan-ketentuan pada UUSPN No.20 Tahun 2003. Standar nasional yang dimaksud dalam PP 

tersebut meliputi delapan aspek (Bab II, Pasal 2, ayat 1) yang salah satunya adalah standar proses.  

 

Standar proses berisi tentang bagaimana seharusnya proses pendidikan berlangsung. Standar proses 

ini diharapkan menjadi pedoman bagi para guru dalam pengelolaan pembelajaran. Standar proses ini 

merupakan standar minimal. Definisi standar proses menurut PP No. 19 tahun 2005 Bab IV pasal 20 

sebagai berikut “Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode 

pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar“ ditambah dengan penjelasan pada pasal 21 

ayat 1 sebagai berikut “Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya 

membaca dan menulis“. Implikasi dari kedua pernyataan tersebut adalah pelaksanaan proses 

pembelajaran harus mengarahkan materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar, tumbuhnya 

motivasi, sarana dan prasarana yang lengkap serta penilaian pada upaya pembudayaan membaca dan 

menulis yang bermuara pada keaktifan siswa, sebagai subyek belajar. Kenyataan yang ada kualitas 

proses pembelajaran matematika masih rendah, salah satunya di SMK Negeri 3 Bandar Lampung.  

 

Masih banyaknya kesulitan siswa dalam menghadapi Ujian Akhir Sekolah  di Kota Bandar Lampung 

termasuk di SMK Negeri 3 Bandar Lampung, khususnya pada pelajaran Matematika. Slamet (2007: 

54) menyampaikan adanya kesulitan dalam pelaksanaan UN yang diindikasikan dengan adanya 

kesenjangan antara hasil UN dan nilai latihannya serta kesenjangan antara nilai UN dengan nilai tes 

ulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa prestasi belajar para siswa memang masih rendah.  

 

Rendahnya prestasi belajar Matematika juga ditengarai karena faktor rendahnya kinerja guru 

Matematika dalam pembelajaran. Berikut disampaikan gambaran rendahnya kinerja guru tersebut 

berdasarkan pengamatan awal di SMK Negeri 3 Bandar Lampung. 

 

Data penelitian menunjukkan  bahwa kinerja guru dalam pembelajaran Matematika berada diantara 

rentang nilai 25 s.d 50. Dengan kategorisasi nilai ≤ 25 = rendah, 26 s.d 50 = sedang, 51 s.d 75 = baik 

dan 76 s.d 100 = istimewa, maka dapat dinyatakan bahwa kinerja guru Matematika hanya berada 

kategori rendah dan sedang.  

 

Pelajaran Matematika sebagai suatu pelajaran kunci menjembatani pelajaran-pelajaran lainnya perlu 

dipelajari dengan mengedepankan aktivitas siswa. Anak-anak hafal perkalian dan pembagian, tetapi 

mereka bingung berapa harus membayar dalam manakala ia disuruh membeli 4,5 kg telur, harga satu 

kilo Rp 13.225,00. Gejala ini merupakan gejala umum dari proses pendidikan kita. Pendidikan di 
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sekolah terlalu menjejali otak anak dengan berbagai bahan ajar yang harus dihapal; pendidikan kita 

belum diarahkan untuk membangun dan mengembangkan karakter serta potensi yang dimiliki; 

dengan kata lain, proses pendidikan kita tidak pernah diarahkan untuk membentuk manusia yang 

cerdas, memiliki kemampuan memecahkan masalah hidup, serta belum diarahkan untuk membentuk 

manusia yang kreatif dan inovatif (Sanjaya, 2007: 1). 

 

Pembentukan manusia yang cerdas, memiliki kemampuan memecahkan masalah hidup, serta tidak 

diarahkan untuk membentuk manusia yang kreatif dan inovatif memang merupakan tujuan belajar 

dalam tiga ranah kognitif, afektif dan psikomotorik, yang dalam hal ini juga terkandung dalam empat 

pilar pendidikan UNESCO; learning to know, learning to do, learning to  be dan learning to live 

together. Dengan demikian upaya pembentukan tersebut harus memanusiakan manusia dalam proses 

pendidikan.  

 

Sejalan dengan perubahan paradigma pendidikan di Indonesia dari konsep Teacher Centered menjadi 

Student Centered, pemaknaan memanusiakan manusia dalam proses pendidikan mengarahkan agar 

siswa selalu menjadi sumber perhatian, berpartisipasi sebagai subyek dalam proses pembelajaran 

dapat dikondisi-kan pada penerapan metode-metode pembelajaran yang mempunyai skenario agar 

siswa tersebut menjadi aktif. Peranan guru sebagai fasilitator, salah satu sumber belajar, agen peubah 

bermuara pada kemampuan para guru dalam merancang desain pembelajaran yang dapat 

memfasilitasi sepenuhnya penuangan potensi dan aktivitas siswa dalam pembelajaran.  

 

Guru perlu menerapkan, melatih dan mengembangkan  berbagai macam pendekatan, strategi, metode 

dan teknis pembelajaran. Untuk keperluan ini guru dipengaruhi oleh banyak elemen. Salah satu 

elemen yang mempengaruhi adalah peranan kepala sekolah sebagai suvervisor. Kepala sekolah 

merupakan inovator dan manager pendidikan di sekolah, terutama dalam dimensi upaya peningkatan 

mutu. Kenyataan bahwa tugas kepala sekolah berkewajiban melaksanakan tugas jabatannya terhadap 

sekolah binaan merupakan tugas yang cukup berat.   

 

Rendahnya prestasi belajar dan kinerja para guru dalam proses pembelajaran mengindikasikan bahwa 

pelaksanaan supervisi belum terlaksana dengan maksimal. Upaya perbaikan kualitas proses 

pembelajaran melalui kinerja para guru sehingga meningkatkan prestasi belajar siswa dapat dilakukan 

pada satuan-satuan pendidikan setempat dengan memberikan perlakuan tindakan secara terstruktur 

dan konsisten.   

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, sebagai berikut: Rendahnya 

daya saing siswa dalam proses pembelajaran dan prestasi belajar; Rendahnya prestasi belajar siswa 

SMK Negeri 3 Bandar Lampung pada pelajaran Matematika; Rendahnya kinerja guru matematika 

SMK Negeri 3 Bandar Lampung dalam pembelajaran; Konsep Teacher Centered  ternyata masih 

sangat dominan dalam pembelajaran; Rendah kualitas proses pembelajaran di SMK Negeri 3 Bandar 

Lampung;  Masih adanya kesulitan siswa dalam pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah . 

 

Batasan Masalah 

Penelitian dibatasi pada beberapa masalah yang diidentifikasi sebagai berikut: Rendahnya kinerja 

guru Matematika SMK Negeri 3 Bandar Lampung dalam pembelajaran; Rendah kualitas proses 

pembelajaran Matematika di SMK Negeri 3 Bandar Lampung. 
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Rumusan Masalah  

Memahami latar belakang pada bagian sebelumnya dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang 

ada dengan mengidentifikasi kondisi yang seharusnya dan kondisi senyatanya. Masalah yang 

teridentifikasi adalah rendahnya prestasi belajar dan kinerja guru Matematika SMK Negeri 3 Bandar 

Lampung. Terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, namun dua masalah dapat 

dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah meningkatkan kualitas proses pembelajaran pada 

pelajaran Matematika melalui supervisi klinis di SMK Negeri 3 Bandar Lampung? Bagaimanakah 

meningkatkan kinerja guru mencapai 70% dalam proses pembelajaran pada pelajaran Matematika 

melalui supervisi klinis di SMK Negeri 3 Bandar Lampung? 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian tindakan ini bertujuan untuk mendeskripsikan: Peningkatan kualitas proses pembelajaran 

pada pelajaran Matematika di SMK Negeri 3 Bandar Lampung; Peningkatan kinerja guru sampai 

70% dalam proses pembelajaran pada pelajaran Matematika di SMK Negeri 3 Bandar Lampung. 

 

Metode Penelitian Tindakan 

Penelitian tindakan ini dilaksanakan dalam tiga siklus. Perencanaan ketiga siklus ini juga 

mempertimbangkan alokasi waktu yang ada, karena sebenarnya penggunaan siklus tidak terbatas, 

namun yang membatasi adalah ketercapaian tujuan. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa 

secara menyeluruh konsep supervisi yang digunakan adalah supervisi klinis, selanjutnya supervisi 

klinis tersebut dibagi dalam beberapa pendekatan, yaitu: 1) direktif, 2) non-direktif, dan 3) 

kolaboratif. Dengan demikian perbedaan tindakan dalam tiap siklus adalah pada jenis penggunaan 

pendekatan tersebut. Pendekatan yang dilakukan dalam siklus I adalah pendekatan direktif, siklus II 

adalah pendekatan non direktif, dan siklus III adalah pendekatan kolaboratif.   

 

Selama pelaksanaan tindakan peneliti diamati oleh rekan sejawat. Pengamatan ini dilakukan untuk 

meyakinkan bahwa tindakan yang dilakukan peneliti memang telah sesuai dengan konsep supervisi 

klinis. Proses pengamatan tindakan peneliti ini menggunakan instrumen pengamatan tindakan baik 

dari siklus I, II, dan III. Kemudian untuk memantau sejauh mana kinerja guru setelah tindakan 

diberikan oleh peneliti, diberdayakan pengamat dari para rekan guru itu sendiri. Dengan demikian 

data mengenai kinerja guru setelah diberi perlakuan diperoleh dari instrumen pengamatan kinerja 

guru yang telah diisi dari para pengamat rekan sejawat guru masing-masing.  Cara ini dilakukan 

mengingat akan sulit sekali jika tidak memberdayakan rekan sejawat guru, karena keterbatasan rekan 

sejawat pengawas. Lagipula pemberdayaan pengamat rekan sejawat guru ini memberikan dampak 

refleksi diri masing-masing. 

 

Subyek dalam penelitian ini adalah para guru Matematika SMK Negeri 3 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2020-2021.  Terdapat sebanyak 7 orang guru Matematika di SMK Negeri 3 Bandar 

Lampung yang terdiri atas 3 orang Pegawau Negeri dan 4 orang pegawai honorer. 

 

Obyek penelitian merupakan intisari yang menjadi tujuan penelitian. Sebagaimana disampaikan 

sebelumnya bahwa tujuan tindakan adalah meningkatkan kinerja guru Matematika, dengan demikian 

obyek penelitiannya adalah kinerja para guru Matematika. Dalam hal ini peningkatan yang dimaksud 

dibatasi sampai kinerja para guru tersebut mencapai 70% dari keseluruhan skor dari instrumen 

penilaian kinerja guru yang digunakan.  

 

Tempat pelaksanaan penelitian tindakan sekolah dilaksanakan di  SMK  Negeri 4 Bandar Lampung 

dengan alamat di Jl. Cut Mutia No. 21 Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung 
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Provinsi Lampung Penelitian dilaksanakan pada semester II tahun Pelajaran 2020-2021, dari bulan 

Januari – Juni 2021.  

 

Tindakan dengan pendekatan direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat 

langsung. Supervisor menggunakan arahan langsung. Sudah barang tentu pendekatan ini membawa 

implikasi pengaruh supervisor lebih dominan. Pendekatan direktif ini berdasarkan pada pemahaman 

psikologi Behaviorisme. Prinsip ini menyatakan bahwa segala perbuatan tergantung dari refleks, yaitu 

respon terhadap rangsangan atau stimulus. Oleh karena guru mengalami kekurangan, maka ia perlu 

diberi rangsangan agar ia bisa berreaksi. Supervisor dapat menggunakan penguatan (reinforcement) 

atau hukuman (punishment). Pendekatan ini dilakukan dengan perilaku supervisor sebagai berikut: 1) 

menjelaskan; 2) menyajikan; 3) mengarahkan; 4) memberi contoh; 5) menetap-kan tolok ukur; 6) 

menguatkan. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Penilaian ada atau tidak peningkatan kinerja guru dalam pembelajaran Matema-tika setelah perlakuan 

dalam siklus I diberikan dibandingkan dengan skor kinerja yang diperoleh pada saat pengamatan 

awal. Untuk memudahkan memahami pembahasan berikut ditampilkan tabel perhitungan rata-rata 

skor persentasi antara skor pada pengamatan awal dan setelah mendapatkan perlakuan siklus I. 

 

Tabel . Perbedaan Rata-rata Skor Persentase Unsur Kinerja  

Pengamatan Awal  dan Siklus I 

 

 Mean N Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 Skor Unsur Kinerja 

Guru Pengamatan 

Awal 

21.5543 7 1.63127 .61656 

Skor Unsur Kinerja 

Guru Siklus I 
47.4786 7 2.59967 .98258 

 

 

 

Tabel  memberikan informasi tentang rata-rata (Mean), jumlah unsur kinerja (N), Simpangan baku 

(Std. Deviation) dan Standar kesalahan rata-rata (Std. Error Mean). Nilai rata-rata yang ditunjukkan 

oleh Skor Unsur Kinerja Guru Pengamatan awal hanya 25,92 kemudian nilai rata-rata yang 

ditunjukkan oleh Skor Unsur Kinerja Guru Siklus I sebesar 47,47. Dengan demikian ada perbedaan 

sebesar 25,92 sebagai bentuk peningkatan nilai rata-rata dari kondisi sebelum perlakuan dan setelah 

perlakuan pada siklus I.   

 

Peningkatan nilai nampak signifikan. Artinya pemberian tindakan direktif dapat meningkatkan kinerja 

guru meskipun belum maksimal. Terkait dengan pendekatan direktif yang bernuansa teori 

behavioristik, nampaknya kurang sesuai diterapkan bagi para guru yang merupakan pembelajar 

dewasa (andragogi). Keinginan untuk berubah menjadi lebih baik bukan disebabkan karena keinginan 

hati tetapi karena adanya faktor eksternal, yaitu stimulan direktif itu.  

 

Selanjutnya ditampilkan perbedaan rata-rata skor responden yang pada pengamatan awal dan setelah 

siklus I sebagai berikut.  
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Tabel.   Perbedaan Rata-rata Skor Responden Kinerja  

Pengamatan Awal  dan Siklus I 

 

 Mean N Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 Skor Responden Kinerja 

Guru Pengamatan Awal 
21.4725 4 .40697 .20349 

Skor Responden Unsur 

Kinerja Guru Siklus I 
47.4700 4 5.00850 2.50425 

 

 

Perbedaan nilai rata-rata sebesar 25,98 juga tidak jauh berbeda dengan perbedaan nilai rata-rata skor 

unsur kinerja. Kedua perbedaan ini mempunyai korelasi positif, artinya rata-rata skor unsur kinerja 

begitu juga dengan rata-rata skor responden. Perbedaan kedua rata-rata hanya sebesar 25,98 dan 

perbedaan yang signifikan.  

 

Pembahasan Hasil pada Siklus II 

Perbedaan skor  kinerja guru dari siklus I ke siklus II diperlihatkan pada Tabel 3.  Perbedaan nilai 

rata-rata menunjukkan sebesar 8,69 lebih kecil  dari sebelum perlakuan dan siklus I. Namun demikian 

hal ini membuktikan bahwa kualitas perlakuan supervisi klinis semakin baik. Guru selama diberi 

perlakukan dengan tindakan non direktif memberikan respon yang baik.  

 

Tabel. Perbedaan Rata-rata Skor Persentase Unsur Kinerja Siklus I dan Siklus II 

 

 Mean N Std. 

Deviation 

Std. Error Mean 

Pair 1 Skor Unsur Kinerja 

Guru Siklus I 
47.4786 7 2.59967 .98258 

Skor Unsur Kinerja 

Guru Siklus II 
56.1771 7 3.37896 1.27713 

 

 

Perbedaan skor responden pada Tabel juga menunjukkan peningkatan yang signifikan.  Perbedaan 

nilai rata-rata menunjukkan sebesar 8,70 meskipun lebih rendah sebesar 0,6 dengan skor persentase 

kinerja.   

 

Tabel .  Perbedaan Rata-rata Skor Responden Kinerja Siklus I dan Siklus II 

 

   

Mean N Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 Skor Responden Unsur 

Kinerja Guru Siklus I 
47.4700 4 5.00850 2.50425 

Skor Responden Unsur 

Kinerja Guru Siklus II 
56.1750 4 4.35665 2.17832 
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Perbedaan skor yang signifikan ini memiliki korelasi positif dengan proses pemberikan tindakan non 

direktif terhadap guru, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5. Pemberian perlakuan meningkat 

34% menjadi semakin baik.   

 

Peningkatan nilai ini merupakan akumulasi dari peningkatan kinerja guru, yang mana mereka lebih 

aktif dalam merespon pemberian tindakan. Kenyataan bahwa para guru tersebut sudah mempunyai 

pengalaman sebelumnya membuat mereka kurang bisa menerima ketika diberikan pendekatan 

direktif, karena terkesan mendikte mereka. Sebaliknya dengan pendekatan non direktif potensi para 

guru merasa lebih dihargai sehingga keinginan untuk berubah itu berasal dari dirinya sendiri.   

 

Pembahasan Hasil pada Siklus III 

Terakhir adalah perbedaan skor kinerja pada siklus III. Adanya peningkatan secara berkelanjutan dari 

siklus I, memberikan kontribusi positif dalam peningkatan skor berikutnya.  Informasi perbedaan 

rata-rata skor ditampilkan dalam Tabel di bawah ini: 

 

Tabel. Perbedaan Rata-rata Skor Persentase Unsur Kinerja Siklus II dan Siklus III 

 

   

Mean N Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 Skor Unsur 

Kinerja Guru 

Siklus II 

56.1771 7 3.37896 1.27713 

Skor Unsur 

Kinerja Guru 

Siklus III 

68.1543 7 5.60020 2.11668 

 

 

Berpedoman pada Tabel, perbedaan nilai rata-rata ditunjukkan sebesar 11,97. Peningkatan ini lebih 

besar lagi dibandingkan dengan siklus II. Hal ini sejalan dengan  peningkatan skor responden sebesar 

12,01 pada Tabel. 

 

Tabel . Perbedaan Rata-rata Skor Responden Kinerja Siklus II dan Siklus III 

   

Mean N Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

 

Pair 1 Skor Responden Unsur 

Kinerja Guru Siklus II 
56.1750 4 4.35665 2.17832 

Skor Responden Unsur 

Kinerja Guru Siklus III 
68.1850 4 5.27537 2.63768 

 

 

Penggunaan pendekatan kolaboratif rupanya telah mampu mengakomo-dasi segenap potensi para 

guru Matematika itu, sehingga kinerja mereka meningkat. Meskipun peningkatan belum mencapai 

sepenuhnya sebesar 70% dari tujuan penilitian tindakan ini, namun dari siklus ke siklus telah 

menunjukkan perubahan yang signifikan sebesar 68,18%. Para guru merasa lebih dihargai, sehingga 

peningkatan kinerja menjadi miliknya sendiri dan bukan milik siapapun atau sekolah. Respon yang 

ditunjukkan oleh para guru selama pemberian tindakan dengan pendekatan kolaboratif ini semakin 

baik, jika dilihat pada Gambar. 
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Peningkatan secara kumulatif unsur kinerja Guru Matematika dari awal sebelum perlakuan diberikan, 

kemudian siklus I, II dan III serta seberapa besar peningkatan yang telah digambarkan pada Gambar 8 

dan 9 selanjunya secara spesifik dapat ditampilkan pada Tabel. Persentase Kumulatif Peningkatan 

Unsur Kinerja Guru Matematika berikut di bawah ini: 

Tabel. Persentase Kumulatif Peningkatan Unsur Kinerja Guru Matematika 

 

 
 

Pada Tabel ini, jelaslah bahwa peningkatan terjadi secara variatif baik dari sebelum perlakuan 

diberikan, siklus I, siklus I ke II, dan siklus II ke III. Hal ini menunjukkan bahwa pada akhirnya 

supervisi klinis dengan  ketiga pendekatan: direktif, non direktif dan kolaboratif memang memberikan 

konstribusi sangat besar dalam meningkatkan kinerja guru. 

 

Peningkatan rata-rata persentasi tersebut digambarkan dalam gambar di bawah ini. 

 

 
Gambar Rata-rata Persentasi Peningkatan Kinerja Guru 

 

Gambar menunjukan bahwa terjadi peningkatan kinerja dari siklus I, II, dan III.  Kinerja guru pada 

siklus mencapai 68,18% dari target 70%.  Peningkatan rata-rata skor proses pemberian tindakan yang 

dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru Matematika digambarkan dalam sebagai berikut:.  
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Gambar. Rata-rata Peningkatan Skor Proses Pemberian Tindakan 

 

Rata-rata peningkatan skor proses pemberian tindakan menunjukan peningkatan sebesar 10% dari 

siklus I ke II, dari siklus II ke III.. Dalam hal ini kepala sekolah selaku pemberi tindakan juga telah 

mampu memperbaiki proses ketika melakukan pembinaan melalui supervisi klinis. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Simpulan 

Memperhatikan hasil yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa kinerja guru matematika dalam 

pembelajaran dan kualitas proses pembelajaran dapat ditingkatkan melalui supervisi klinis. Hal ini 

didasarkan pada temuan: Terjadi peningkatan kinerja guru Matematika dari awal sebelum pemberian 

tindakan sampai dengan tahapan siklus I sebesar 25,92, dari siklus I ke siklus  II sebesar 8,70 dan dari 

siklus II ke siklus III sebesar 11,98. Peningkatan kinerja guru terjadi secara sangat signifikan dari 

siklus I ke siklus II, dan signifikan dari siklus II ke siklus III. Target penelitian untuk meningkatkan 

kinerja guru menjadi 70 % tercapai pada tingkat 68,18%. Terjadi peningkatan proses pemberian 

tindakan sesuai dengan jenis konsep pendekatan yang digunakan, dimulai dari pendekatan direktif, 

sebesar 10 % ke non direktif. Kemudian dari non direktif ke  kolaboratif meningkat relatif  sebesar 

10%. Peningkatan terjadi secara variatif baik dari sebelum perlakuan diberikan, siklus I, siklus I ke II, 

dan siklus II ke III. Hal ini menunjukkan bahwa pada akhirnya supervisi klinis dengan  ketiag 

pendekatan: direktif, non direktif dan kolaboratif memang memberikan konstribusi sangat besar 

dalam meningkat-kan kinerja guru. Pendekatan non direktif lebih baik daripada pendekatan direktif 

sedangkan pendekatan kolaboratif merupakan pendekatan yang paling baik diantara keduanya. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya peningkatan tertinggi pada kinerja dan proses selama pemberian tindakan 

 

Saran 

Melihat simpulan dari penelitian tindakan  sekolah ini, maka layak disarankan beberapa hal sebagai 

berikut:  Bagi Kepala Sekolah, Perlunya penggunaan supervisi klinis dalam kegiatan supervisi di 

sekolah untuk meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran; Penggunaan supervisi klinis akan 

efektif sekali ketika digunakan pendekatan non direktif  dan kolaboratif pada guru dengan masa kerja 

lama (> 5 tahun), sedangkan pendekatan direktif  akan efektif digunakan pada guru dengan masa 

kerja  (> 10 tahun). Bagi Sekolah: Harus memotivasi para guru untuk selalu berkomunikasi dengan 

para ahli pendidikan dalam bentuk pembinaan terkait dengan kualitas pembelajaran di sekolahnya 

Melibatkan nara sumber dari luar sekolah dalam kegiatan-kegiatan sekolah lainnya untuk 
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meningkatkan kualitas pembelajaran. Mengagendakan kegiatan pelatihan dan workshop bagi para 

guru khususnya sebagai upaya peningkatan kinerja dalam pembelajaran. Bagi Institusi Dinas 

Pendidikan, perlunya pengadaan kegiatan penelitian tindakan sekolah secara berkelanjutan dengan 

bantuan pembiayaan yang proporsional untuk meningkatkan kinerja kepala sekolah; Perlu diadakan 

pelatihan dan workshop secara berkelanjutan mengenai konsep-konsep supervisi, khususnya supervisi 

klinis terkait dengan pendekatan direktif, non direktif dan kolaboratif bagi para pelaksana supervisi 

pendidikan di sekolah. 
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OPTIMALISASI MEDIA VIDEO UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI 

BELAJAR SENI TARI DAERAH LAMPUNG PADA SISWA  

KELAS X IPA 1 SMA NEGERI 1 TERBANGGI BESAR  
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Evi Amalia Setyaningtyas 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine the increase in motivation to learn dance arts in Lampung through video media for 

students of class X IPA 1 SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. This research was conducted in September 2021. The 

research subjects who were subject to action were class X IPA 1 SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, totaling 35 

students. The results showed that there was an increase in motivation to learn the art of dance in Lampung in 

class X IPA 1 SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. The improvement in student learning can be seen in the quality 

of the process shown by the enthusiasm and activeness of students when participating in learning the Lampung 

regional dance. Improvements in the quality of results can be seen from the increase in scores and average 

values before and after the implementation of the action. The average value before the action was 44.12. In the 

first cycle the average value increased to 63.82, and in the second cycle increased to 83.55. The increase in the 

average score from pre-action to cycle II has increased by 39.43 and has met the Minimum Graduation 

Completeness (KKM) which is 77. From the results of the research above, it is known that the use of this dance 

video media is considered successful in increasing motivation to learn regional dance. Lampung students of 

class X IPA 1 SMA Negeri 1 Terbanggi Besar 

Key Word: Learning Motivation, Lampung Regional Dance, Video Media 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya peningkatan motivasi belajar seni tari daerah Lampung 

melalui media video bagi siswa kelas X IPA 1 SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan September 2021. Subjek penelitian yang dikenai tindakan adalah kelas X IPA 1 SMA Negeri 1 

Terbanggi Besar yang berjumlah 35 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan motivasi 

belajar seni tari daerah Lampung pada siswa kelas X IPA 1 SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Peningkatan 

pembelajaran siswa tampak pada kualitas proses yang ditunjukkan oleh antusias dan keaktifan siswa ketika 

mengikuti pembelajaran seni tari daerah Lampung. Peningkatan pada kualitas hasil dapat dilihat dari 

peningkatan skor dan nilai rata-rata pada saat sebelum pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan tindakan. Nilai 

rata-rata sebelum tindakan sebesar 44,12. Pada siklus I nilai rata-rata meningkat menjadi 63,82, dan pada 

siklus II meningkat menjadi 83,55. Kenaikan nilai rata-rata mulai dari pratindakan hingga siklus II mengalami 

peningkatan sebesar 39,43 dan telah memenuhi Ketuntasan Kelulusan Minimal (KKM) yaitu 77. Dari hasil 

penelitian di atas diketahui bahwa penggunaan media video tari ini, dinilai berhasil meningkatkan motivasi 

belajar seni tari daerah Lampung siswa kelas X IPA 1 SMA Negeri 1 Terbanggi Besar 

Kata Kunci: Motivasi Belajar, Seni Tari Daerah Lampung, Media Video 
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Latar Belakang Masalah 

Berbicara tentang pendidikan tidak akan lepas dari pembicaraan tentang manusia,  karena  pendidikan  

merupakan  suatu  kegiatan  antar  manusia  dalam rangka  meningkatkan  manusia  pada  arah  yang  

lebih  baik. Sejalan dengan kemajuan manusia, pemikiran dan ide-ide tentang pendidikan juga 

semakin berkembang. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat yang tidak terbatas untuk siapa pun, 

di mana pun, dan kapan pun. Tentu tidak hanya di lingkungan sekolah saja seseorang mendapat 

pendidikan, lingkungan keluarga dan masyarakat juga sebagai pendukung berlangsungnya 

pendidikan. Seperti yang dinyatakan Ki Hajar Dewantara yang membedakan lingkungan pendidikan 

menjadi tiga (http:///E:/Searching/Data-Data/pilar pendidikan/3 Pusat Lembaga  Pendidikan-Diary  

Apipah.htm)  yang  kita  kenal  dengan  Tri  Pusat  Pendidikan,  yaitu  (1) keluarga, (2) sekolah, dan 

(3) masyarakat. 

 

Keluarga merupakan tempat pertama seseorang mendapat pendidikan, karena keluarga mempunyai 

suatu peranan yang penting dalam usaha mendidik, membimbing serta mengarahkan anak pada 

pembentukan pribadi yang baik. Selain itu, salah satu lembaga yang memiliki tujuan untuk mendidik 

anak adalah sekolah. Sebagian besar orang tua menyerahkan anaknya di sekolah untuk dididik, 

karena sekolah merupakan suatu wadah untuk anak mendapatkan pendidikan serta pembinaan 

terhadap siswa agar berperilaku positif, berkepribadian baik, serta memiliki akhlak yang mulia yang 

diperlukan  bagi  generasi  penerus  bangsa. Seperti yang dinyatakan dalam UU No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan dalam Siswoyo (2008:19) yang menyatakan: Pendidikan adalah 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 uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pendidikan memegang suatu peranan yang penting 

dalam pembentukan kepribadian anak. Begitu juga dengan tempat pendidikan seperti keluarga dan 

sekolah juga turut sebagai penanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap anak.  Selain 

keluarga dan sekolah, masyarakat juga turut menjadi salah satu yang berperan dalam usaha mendidik 

anak pada perilaku yang positif. Pendidikan yang ada di keluarga dan masyarakat didapat melalui 

kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tentang sopan santun, sikap saling 

menghormati antar sesama, dan yang lainnya. Adapun di sekolah, pendidikan yang diperoleh melalui 

pelajaran yang disampaikan oleh guru. Salah satunya adalah pendidikan seni, yang disampaikan 

melalui pelajaran Seni Budaya. Pelajaran Seni Budaya yang ada di sekolah biasanya terbagi lagi 

menjadi tiga, yaitu seni musik, seni rupa, dan seni tari. 

 

Berbicara tentang seni tari, pendidikan seni tari merupakan suatu bagian dalam proses pembentukan  

individu  menjadi  pribadi  yang  lebih  baik,  karena dalam belajar seni tari, anak diajarkan bentuk-

bentuk gerakan  dalam  tari.  Pendidikan seni tari menjadi suatu kegiatan latihan menari yang akan 

dapat merangsang berbagai aktivitas tubuh, baik itu secara fisik, maupun non fisik. Secara fisik 

bentuk aktivitas latihan menari yang dilakukan oleh setiap anak akan membentuk elastisitas tubuh 

menjadi semakin baik, sehingga semua gerak-gerik tubuh menjadi terbiasa. Kegiatan latihan yang 

berhubungan dengan fisik juga akan memacu kebugaran dan refresing tubuh. Apabila kegiatan 

menari dilakukan secara konsisten, seperti yang dinyatakan Enis (dalam Kuswarsantyo, 2012: 91) 

maka seluruh persendian akan terlatih, peredaran darah lancar, dan otot-otot jadi lentur, serta dapat 

membentuk keluwesan pada penari. 

 

http://e/Searching/Data-Data/pilar%20pendidikan/3%20Pusat%20Lembaga%20%20Pendidikan-
http://e/Searching/Data-Data/pilar%20pendidikan/3%20Pusat%20Lembaga%20%20Pendidikan-
http://e/Searching/Data-Data/pilar%20pendidikan/3%20Pusat%20Lembaga%20Pendidikan-Diary%20Apipah.htm
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Secara non fisik, melalui latihan menari suasana riang dan segar akan didapatkan, kemudian membuat 

kejenuhan rutinitas semakin berkurang. Dalam menari biasanya didukung dengan iringan musik yang 

dapat menambah keteraturan gerak sehingga terlihat semakin indah yang dapat memberikan rasa 

senang atau bahagia. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara bahwa dalam mempelajari tari atau 

olah gerak yang didukung oleh irama atau musik maka akan memperoleh keteraturan gerak, gerak 

lebih ringan sehingga berdampak pada kenyamanan batin (Kuswarsantyo, 2012: 92). 

 

Dalam hal lain, kegiatan pembelajaran seni tari yang dilakukan di sekolah nantinya akan membawa 

pengaruh positif pada siswa. Melalui pendidikan seni tari juga membiasakan siswa untuk bertindak 

sesuai dengan sikap-sikap yang ada dalam tari. Saat menari siswa terlatih untuk teliti dalam 

melakukan setiap gerak, misalnya gerak tangan, sikap jari-jarinya harus diperhatikan. Begitu juga 

dengan gerak yang lain, sehingga jiwa teliti dalam diri siswa dapat terbentuk dengan kebiasaan 

yang dilakukan dalam kegiatan menari tersebut. Seperti yang dikatakan Suryobrongto misalnya 

sikap jari, baik kaki maupun tangan, dari membiasakan diri melakukan hal yang demikian, maka 

akan berpengaruh pada pribadinya yaitu mempunyai rasa  yang teliti  (Kuswarsantyo, 2012:93). 

Dengan demikian, tari menjadi suatu pembelajaran yang dapat mempengaruhi perilaku siswa. 

 

Ki Hadjar Dewantara menyatakan bahwa salah satu manfaat belajar jika dikaitkan dengan 

pembentukan pribadi adalah mendidik adat istiadat yang baik dan buruk dengan maksud adalah adat 

istiadat orang Jawa dimana seseorang yang telah memahami dasar wiraganing badan dengan 

membiasakan diri pada aturan-aturan yang ada dalam tari, maka seseorang tahu unggah-ungguh 

(Kuswarsantyo, 2012: 92). 

 

Perilaku siswa di sekolah dapat berkembang dengan baik, antara lain dengan keterlibatan beberapa 

pihak yang ada di sekolah terutama guru. Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, tentu tidak akan 

lepas dari tugas dan peran seorang guru. Seseorang yang bertanggung jawab atas pendidikan salah 

satunya adalah guru, karena guru turut menjadi faktor yang menentukan mutu pendidikan di masa 

depan. Suwarjo memaparkan bahwa para ahli meyakini pendidik merupakan salah satu faktor kunci 

yang akan menentukan mutu proses dan hasil pendidikan, di samping faktor-faktor lain seperti 

peserta didik, sarana, dan prasarana pendidikan (Siswoyo, 2020: 434). Begitu juga dengan pendidikan 

seni tari, dalam proses pembelajarannya juga membutuhkan keterlibatan seorang guru tari dalam 

ketercapaian materi yang akan disampaikan. 

 

Guru tari harus mampu memotivasi siswanya agar dapat mengembangkan segala bentuk kemampuan 

yang dimiliki anak didiknya, karena itu sudah menjadi suatu keharusan bagi seorang guru dalam 

penyampaian materi yang diberikan. Diperlukan suatu cara untuk memotivasi siswa agar tercipta 

suasana yang kondusif dalam proses pembelajaran tari dengan tujuan siswa juga paham dengan 

materi pembelajaran yang diberikan. Salah satunya adalah dengan penggunaan media pembelajaran 

yang dapat membuat kegiatan pembelajaran lebih mudah dalam penyampaian materinya. Berbagai 

macam media pembelajaran dapat dilakukan dalam kegiatan pembelajaran, namun semua itu 

disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan diberikan. Misalnya dalam pembelajaran tari, 

guru menggunakan   media   video   untuk   menampilkan   materi   tari   yang   akan disampaikan. 

 

Seorang guru tari harus memiliki kemampuan dalam menguasai media, agar proses 

pembelajaran yang berlangsung dapat berjalan dengan lancar dan menarik. Media pembelajaran 

mempunyai peranan yang cukup penting dalam kegiatan pembelajaran, karena media dapat 

mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Dalam pendidikan seni tari, 

penggunaan media video menjadi salah satu cara yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran 
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yang berlangsung. Media video menampilkan gambar dan suara yang dapat memperjelas 

penyampaian materi tari yang akan disampaikan. Selain itu, dengan media video diharapkan dapat 

meningkatkan motivasi siswa dalam belajar seni tari. 

 

Berbagai macam media pembelajaran yang ada terkadang belum sepenuhnya digunakan dalam proses 

pembelajaran yang berlangsung. Sebagai contoh dalam pembelajaran seni tari, banyak media 

pembelajaran  yang dapat dimanfaatkan  dalam  proses  pembelajaran  yang akan dilakukan.  Namun, 

yang sering dijumpai sekarang ini dalam proses pembelajaran seni tari media yang digunakan lebih 

sering memakai media audio seperti penggunaan tape dalam pemutaran musik tari. Media 

pembelajaran seperti tape yang biasa digunakan dalam kegiatan pembelajaran tari yang berlangsung, 

terkadang   membuat siswa menjadi bosan karena kurang menarik. Dalam pembelajaran tari, 

penggunaan tape hanya untuk memutar kaset tari yang fungsinya sebagai musik pengiring  tari.  

Selanjutnya untuk  gerak-gerak  yang  ada  dalam  tari  dapat  dipelajari  melalui  penyampaian gerak 

yang diperagakan oleh guru tari. Kegiatan pembelajaran tari yang berlangsung seperti itu dan 

dilakukan secara terus-menerus tidak menutup kemungkinan adanya kebosanan yang  menyebabkan 

menurunnya tingkat kemauan belajar seni tari bagi siswa yang mengikuti pembelajaran tari. 

 

Oleh karena itu, guru tari juga perlu mencoba media lain yang dapat membuat siswa menjadi lebih 

tertarik untuk belajar seni tari. Salah satunya bisa dengan menggunakan media video dalam kegiatan 

pembelajaran yang akan dilakukan, dengan harapan dapat meningkatkan motivasi siswa dalam 

belajar seni tari. Penggunaan media video oleh guru tari selain untuk membantu guru dalam 

menyampaikan materi tentang tari, juga memudahkan siswa dalam menerima materi pembelajaran 

yang akan dipelajari. 

 

Melihat pembelajaran tari yang ada di beberapa sekolah, pembelajaran tari masih sederhana yaitu 

siswa hanya menirukan gerakan guru (imitasi) tanpa ada media lain yang digunakan. Untuk itu, 

dengan kemajuan teknologi yang ada, mengharuskan guru mengadakan perubahan ke arah yang lebih 

modern sehingga ada upaya guru untuk mencari media yang baru dan disenangi siswa. Salah satunya  

dengan penggunaan media video sebagai  cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar seni tari bisa saja 

menurun, karena siswa terkadang merasa bosan dengan media pembelajaran   yang   masih   kurang   

menarik.   Maka peneliti tertarik untuk melakukan  penelitian  tentang  penggunaan  media  video  

dalam  proses pembelajaran seni tari di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar dengan harapan dapat 

meningkatkan motivasi belajar seni tari pada siswa. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Terbanggi 

Besar, karena sekolah tersebut belum pernah menggunakan media video untuk penelitian seni tari. 

Peneliti menerapkan media video tari yang digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan motivasi 

belajar seni tari, sehingga siswa dapat lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran seni tari. 

 

Rumusan Masalah 

Dengan adanya paparan di atas, maka rumusan masalahnya adalah “Bagaimana cara meningkatkan 

motivasi belajar seni tari daerah lampung melalui media video bagi siswa kelas X ipa 1 SMA 

Negeri 1 Terbanggi Besar Tahun Pelajaran 2020-2021?” 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar seni tari 

dengan penggunaan media video bagi siswa kelas X IPA 1 SMA Negeri 1 Terbanggi Besar Tahun 

Pelajaran 2020-2021. 
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Metode Penelitian 

Penelitian ini pada dasarnya merupakan cara yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan 

tertentu. Jenis penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Menurut Isaac dalam Muslich (2009: 144) penelitian tindakan kelas ini didesain untuk memecahkan 

masalah- masalah yang diaplikasikan secara langsung di dalam ajang kelas atau dunia kerja. Adapun 

dalam penelitian yang dilakukan ini langsung diterapkan pada pembelajaran di kelas bukan dunia 

kerja. Data yang diperoleh akan dikumpulkan yang kemudian secara langsung diwujudkan dalam 

bentuk deskripsi atau gambaran tentang suasana atau keadaan objek secara menyeluruh. Data tersebut 

bisa berupa kata lisan atau tertulis berdasarkan informasi dari orang dan perilaku yang diamati.  

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar seni tari daerah Lampung 

melalui media video siswa bagi siswa kelas X ipa 1 SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. 

 

Penelitian yang dilakukan ini mendeskripsikan tentang peningkatan motivasi belajar seni tari bagi 

siswa kelas X IPA 1 setelah menggunakan media video. Peneliti bekerja berdasarkan informasi-

informasi, keterangan, dan penjelasan dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang diperoleh dari 

wawancara dengan guru Seni Budaya serta hasil pengisian angket dari siswa kelas X IPA 1 SMA 

Negeri 1 Terbanggi Besar. 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, yang berlokasi di Jalan Jenderal 

Ahmad Yani No. 1 Kelurahan Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung 

Tengah. Lokasi ini dipilih karena sekolah tersebut tempat peneliti bertugas dan masih kurang adanya 

variasi pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran seni tari. Selain itu, sekolah yang dipilih ini 

juga belum pernah digunakan untuk penelitian seni tari. Peneliti ingin meningkatkan motivasi belajar 

seni tari siswa ke arah yang lebih baik dengan penggunaan media video pada pembelajaran yang 

berlangsung. Ruang kelas yang ada, yaitu kelas X, XI, dan XII yang masing-masing kelas terdiri dari 

6 kelas, jadi jumlah kelas semuanya sebanyak 18 kelas. Adapun dalam penelitian ini, kelas yang 

akan dijadikan subjek penelitian adalah kelas X IPA 1. Hal ini didasarkan atas rendahnya motivasi 

belajar siswa terhadap pembelajaran seni tari di kelas tersebut. 

 

Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2021 yang meliputi keseluruhan kegiatan penelitian 

mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Kegiatan penelitian ini disesuaikan dengan 

kalender pendidikan tahun ajaran 2020-2021. Penelitian ini dilakukan di kelas X IPA 1 SMA Negeri 

1 Terbanggi Besar. Kelas ini  berjumlah 35  siswa,  terdiri  dari  18  siswa  laki-laki  dan  17  siswa 

perempuan. Penelitian ini dilakukan di kelas X IPA 1, karena rendahnya motivasi belajar seni tari di 

kelas tersebut. Peneliti melakukan penelitian tindakan kelas terhadap pembelajaran seni tari yang 

berlangsung di kelas X IPA 1 pada siswa dengan menerapkan media video. Selanjutnya peneliti 

melakukan wawancara dengan siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, dengan fokus 

pertanyaan yang tertuju pada peningkatan motivasi belajar seni tari melalui media video. Dalam 

menentukan segala bentuk peningkatan motivasi belajar seni tari, peneliti membagikan angket kepada 

siswa kelas X IPA 1 dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam merekap hasil penelitian. 

 

Objek dalam penelitian ini mencakup proses dan hasil, yaitu pelaksanaan proses pembelajaran seni 

tari daerah Lampung dengan menggunakan media video pada kelas X IPA 1 SMA Negeri 1 

Terbanggi Besar, dan hasil dari proses pembelajaran berupa nilai praktik. 

 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini berawal dari masalah dalam pembelajaran seni tari daerah Lampung di kelas X IPA 1 

SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Hasil yang diperoleh melalui pengamatan menjadi dasar 
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perencanaan penelitian ini. Tindakan yang dilakukan adalah dengan penerapan media video untuk 

meningkatkan motivasi belajar seni tari pada siswa kelas X IPA 1. 

 

Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan model Kemmis dan Mc 

Taggart yang dirancang dalam 2 siklus tindakan, masing- masing terdiri  dari  4  tahap,  yaitu:  (1)  

perencanaan,  (2)  implementasi,  (3) observasi, dan (4) refleksi.  

 

Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti untuk memudahkan pekerjaan dalam 

mengumpulkan data penelitian (Muhadi, 2011:112). Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, 

instrumen yang digunakan adalah dengan melakukan pembagian selebaran angket kepada siswa kelas 

X IPA 1, kemudian melakukan wawancara dengan siswa dan guru Seni Budaya SMA Negeri 1 

Terbanggi Besar, yang berkaitan dengan peningkatan motivasi siswa dalam belajar seni tari daerah 

Lampung melalui media video di kelas X IPA 1. Wawancara dilakukan berdasarkan daftar 

pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan, disusun 

dan disesuaikan dengan sumber data yang akan menjadi pendukung dalam menentukan hasil 

penelitian terhadap objek yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, yaitu siswa kelas X IPA 1. 

 

Indikator Keberhasilan 

Komponen-komponen yang dijadikan sebagai indikator keberhasilan dalam penelitian yang dilakukan 

ini adalah sebagai berikut: Jika pada akhir siklus 2 data yang diperoleh adanya peningkatan 

motivasi belajar seni tari dari siklus sebelumnya. Pada akhir siklus 2 diperoleh data yang 

menunjukkan adanya peningkatan ketuntasan minimal. Pencapaian indikator keberhasilan dapat 

dikatakan meningkat dalam penelitian ini, apabila data yang diperoleh telah menunjukkan bahwa 

indikator keberhasilan dalam peningkatan motivasi belajar seni tari pada siklus kedua lebih 

meningkat dari indikator keberhasilan pada siklus yang pertama dan seterusnya.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Diuraikan tentang deskripsi setting penelitian, hasil penelitian, dan pembahasannya. Bagian deskripsi 

setting penelitian berisi uraian tempat dan waktu penelitian. Hasil penelitian yang akan diuraikan 

berisi tentang informasi peningkatan  motivasi  belajar  seni  tari  kelas X IPA 1 SMA Negeri 1 

Terbanggi Besar, dengan menggunakan media video. Pada bagian pembahasan, berisi informasi 

motivasi awal belajar seni tari, pelaksanaan tindakan kelas, dan peningkatan motivasi belajar seni tari 

siswa kelas X IPA 1 SMA Negeri 1 Terbanggi Besar dengan media video. 

 

Penelitian ini dilakukan di kelas X IPA 1 SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, yang beralamat di jalan 

Jenderal Ahmad Yani No. 1 Kelurahan Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten 

Lampung Tengah. Pengambilan data yang dilakukan pada seluruh siswa responden yakni kelas X 

IPA 1 yang berjumlah 35 siswa, terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 17  siswa  perempuan. Pemilihan 

tempat penelitian didasarkan pada rendahnya motivasi siswa dalam belajar seni tari di kelas X IPA 1 

SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Pemilihan kelas X IPA 1 didasarkan pada wawancara dengan guru 

Seni Budaya, bahwa rendahnya tingkat motivasi belajar seni tari pada siswa kelas X IPA 1 

dibandingkan dengan kelas yang lainnya. Selain itu pemilihan tempat disebabkan kurangnya   

penggunaan media dalam pembelajaran seni tari,  sehingga  peneliti  mencoba  menggunakan  media  

video untuk memperbaiki  pembelajaran  seni  tari  yang  kurang  optimal  di  sekolah tersebut. 

 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada bulan September 2021 yang meliputi perencanaan dan 

pelaksanaan tindakan.  Pelaksanaan tindakan disesuaikan dengan jadwal pembelajaran seni tari di 
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kelas X IPA 1, yaitu pada hari Selasa  jam  ke-4  dan  ke-5  (09.20-11.00). Jadwal penelitian yang 

dilakukan dibuat berdasarkan kesepakatan antara mahasiswa peneliti dengan guru Seni Budaya. 

Alokasi waktu pembelajaran seni tari pada siswa kelas X IPA 1 SMA Negeri 1 Terbanggi Besar 

sebanyak 3 jam pelajaran yaitu (3x40 menit). Berikut adalah jadwal pelaksanaan penelitian yang 

dilaksanakan pada bulan September - Oktober 2021. 

 

Motivasi adalah aspek yang sangat penting untuk membelajarkan siswa. Secara umum dapat 

dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul 

keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau  

mencapai  tujuan tertentu (Purwanto, 2006: 73). 

 

Adapun dalam penelitian ini akan dijelaskan gambaran awal tingkat motivasi belajar seni tari pada 

siswa kelas X IPA 1 sebelum dikenai tindakan, dapat dilihat pada skor dan nilai rata-rata praktik seni 

tari pada tahap pratindakan. Pada tahap pratindakan tersebut, dapat dilihat bahwa skor dan nilai rata-

rata secara keseluruhan adalah 8,79 dan 44,12. Hal itu menunjukkan bahwa kemampuan rata- rata 

siswa dalam belajar seni tari masih kurang, karena masih jauh berada di bawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) dan target keberhasilan penelitian ini 77 atau lebih. Selain itu, 

gambaran awal motivasi belajar seni tari pada siswa kelas X IPA 1 juga bisa dilihat dalam cuplikan 

wawancara dengan guru Seni Budaya berikut ini. 

 

Apakah siswa di sekolah ini menyukai pembelajaran Seni Budaya, khususnya seni tari? 

Siswa di sini pada umumnya suka mba dengan pembelajaran Seni Budaya. Namun khususnya 

dalam seni tari, ya hanya beberapa siswa saja mba. Pelajaran Seni Budaya di sini kan dibagi jadi seni 

musik, seni rupa dan seni tari   mba, dan semua siswa harus mengikuti secara keseluruhan, 

makanya kalau pas diajar pelajaran seni tari ya hanya beberapa siswa saja mba yang mau 

memperhatikan. 

WG, Selasa, 05/10/21 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses pembelajaran seni tari, 

hanya beberapa siswa saja yang mau mengikuti dengan serius   pembelajaran   seni   tari.   Akibatnya,  

pembelajaran   seni   tari   kurang memuaskan atau belum sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Melihat kondisi yang demikian, maka diperlukan perbaikan-perbaikan dalam kegiatan pembelajaran 

seni tari. Salah satu hal yang perlu dikembangkan adalah guru perlu adanya pengembangan variasi 

dalam proses pembelajaran yang berlangsung, agar motivasi dalam belajar seni tari pada siswa dapat 

meningkat. Melalui penerapan media video dalam proses pembelajaran seni tari dapat meningkatkan 

motivasi belajar seni tari pada siswa. 

 

Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas dengan Media Video Tari Sembah Lampung 

Media video merupakan bahan ajar non cetak yang kaya informasi dan tuntas karena dapat sampai ke 

hadapan siswa  secara langsung. Video menambah suatu dimensi baru terhadap pembelajaran, hal ini 

karena karakterisktik teknologi video yang dapat menyajikan gambar secara bergerak pada siswa, 

di samping suara  yang menyertainya.  Seperti  yang diketahui  bahwa tingkat  retensi  (daya serap 

dan daya ingat) siswa terhadap materi pelajaran dapat meningkat secara signifikan jika proses 

pemerolehan informasi awalnya lebih besar melalui indra pendengaran dan penglihatan (Daryanto, 

2010: 16). Adapun dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, penerapan media video tari 

Sembah Lampung pada proses pembelajaran yang berlangsung dikatakan berhasil, karena dapat 

meningkatkan proses dan hasil pada pembelajaran seni tari bagi siswa di kelas X IPA 1. Peningkatan 
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proses pada kegiatan pembelajaran seni tari berdampak positif dengan tercapainya peningkatan 

kualitas hasil belajar seni tari. Peningkatan tersebut terlihat pada suasana pembelajaran yang dapat 

membuat siswa lebih tertarik dalam belajar seni tari dan keaktifan siswa dalam  proses 

pembelajaran sehingga pembelajaran terlihat lebih menyenangkan. Adapun dalam peningkatan hasil 

dapat dilihat dari peningkatan skor dan nilai siswa dari pratindakan hingga siklus II. 

 

Dalam peneltian ini, peningkatan kualitas proses didasarkan atas aktivitas guru dan siswa saat 

melakukan pembelajaran dengan penggunaan media video tari Sembah Lampung  di  kelas X ipa 1.  

Proses  pembelajaran  seni  tari  saat  pratindakan masih belum sesuai dengan yang diharapkan karena 

masih kurang kondusif. Beberapa siswa kurang memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh 

guru, siswa terkesan seperti menyepelekan materi yang dipelajari. Saat proses pembelajaran 

berlangsung, beberapa siswa sesekali membuat kegaduhan di dalam kelas  dengan  memain-mainkan  

properti  tari  Sembah Lampung tidak  sesuai  dengan yang diajarkan oleh guru. Guru beberapa kali 

memberi teguran agar siswa untuk tenang dulu dan memperhatikan penjelasan yang disampaikan. 

Siswa juga kurang aktif saat guru memberi kesempatan untuk bertanya dengan materi yang sedang 

dipelajari. Pada tindakan siklus I, proses pembelajaran seni tari dilakukan dengan penerapan media 

video yang mampu membuat siswa cukup aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran seni tari. 

Keinginan untuk belajar seni tari pada siswa terlihat meningkat, karena siswa merasa senang dan 

tidak bosan dengan proses pembelajaran yang dilakukan dengan penggunaan media video  dengan  

tujuan untuk membantu siswa dalam belajar tari Sembah Lampung. Siswa tidak ragu-ragu untuk 

bertanya saat mengalami kesulitan ketika melakukan ragam gerak tari Sembah Lampung. 

 

Adapun pada tindakan siklus II, peningkatan proses pembelajaran sangat signifikan, suasana kelas 

dapat terkendali, siswa serius dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses pembelajaran yang 

berlangsung.  Siswa lebih mudah dalam melakukan ragam gerak tari  Sembah Lampung.  Saat  

pembagian  kelompok untuk pembuatan pola lantai, siswa begitu antusias untuk membuat pola 

lantai yang bagus, terlebih lagi setelah melihat tayangan video contoh pola lantai tari Sembah 

Lampung, siswa menjadi lebih aktif dalam masing-masing kelompok yang sudah terbentuk untuk 

memberikan pendapat dalam kelompoknya. 

 

Hal negatif yang ditemukan pada tindakan siklus I seperti kegaduhan di dalam kelas diperbaiki dalam 

siklus II. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, beberapa siswa terlihat aktif dalam mengikuti 

proses pembelajaran seni tari. Melalui media video tari Sembah Lampung ini, siswa menjadi lebih 

paham dan mengerti  untuk  mempelajari  setiap  ragam  yang  ada  dalam  tari  Sembah Lampung. 

Siswa juga menjadi lebih paham dengan ragam gerak tari Sembah Lampung sampai pada pembawaan 

sifat yang harus dibawakan dalam menarikan tari Sembah Lampung ini. Hal tersebut membuktikan 

bahwa dengan penggunaan media video dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan minat dan 

sikap positif dalam belajar seni tari pada siswa. Gambaran awal melalui media video tari Sembah 

Lampung sebelum mempelajari ragam tari yang akan dipelajari membuat siswa menjadi bisa 

mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Selain itu, dengan adanya media video tari Sembah 

Lampung dapat membantu siswa saat mengalami kesulitan dalam mempelajari tari tersebut. 

 

Peningkatan hasil dalam penelitian ini dapat dilihat dari peningkatan skor dan nilai siswa dari siklus I 

ke siklus II. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui skor dan nilai 

rata-rata pada siklus I, yaitu 12,76 dan 63,82. Selanjutnya pada siklus II, mengalami peningkatan 

menjadi 16,71 dan 83,55.  

 



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7  │   No.5 │    MEI 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         93 

  

Peningkatan setiap aspek penilaian dari siklus I ke siklus II, yaitu (a) aspek hafalan 3,74 mengalami 

peningkatan menjadi 4,81, (b) aspek wiraga 3,24 mengalami peningkatan menjadi  4,26,  (c)  aspek   

wirama  3,21  mengalami peningkatan menjadi 4,16, dan (d) aspek wirasa 2,71 mengalami 

peningkatan 3,48. Berikut akan disajikan peningkatan hasil belajar seni tari pada siswa kelas X IPA 1  

sebelum  dikenai  tindakan  hingga  siklus  I dan  siklus  II  dalam  bentuk histogram. Peningkatan  

Nilai Rata-rata Praktik Tari Sembah Lampung Siswa Kelas X IPA 1 SMA Negeri 1 Terbanggi Besar,   

dari Pratindakan hingga Siklus II. 

 
Gambar: Grafik Peningkatan nilai rata-rata pratindakan hingga siklus II 

 

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa dari tahap pratindakan hingga pascatindakan siklus 

II, nilai rata-rata keseluruhan hasil praktik seni tari siswa kelas X IPA 1 mengalami peningkatan.  

Nilai rata-rata praktik seni tari siswa pada tahap pratindakan sebesar 44,12; pada siklus I sebesar 

63,82; dan pada siklus II sebesar 83,55. Peningkatan yang terjadi pada pratindakan ke siklus I 

sebesar 19,7 dan siklus I ke siklus II sebesar 19,73, sedangkan peningkatan pada pratindakan hingga 

pascatindakan siklus II yaitu 39,43. Peningkatan dapat terjadi karena upaya perbaikan yang dilakukan 

dalam tindakan siklus I dalam penelitian.  

 

Peningkatan nilai yang terjadi, juga didasarkan atas skor yang diperoleh siswa pada penilaian praktik 

seni tari Sembah Lampung. Berikut akan disajikan skor rata-rata aspek penilaian praktik seni tari 

Sembah Lampung kelas X IPA 1. 

 

Peningkatan Skor Rata-rata Praktik Tari Sembah Lampung Siswa Kelas X IPA 1 SMA Negeri 1 

Terbanggi Besar,   Pra Tindakan hingga Siklus II 

 
Gambar: Grafik Peningkatan skor rata-rata pratindakan hingga siklus II 
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Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa dari tahap pratindakan hingga pascatindakan siklus 

II, skor rata-rata praktik seni tari pada siswa mengalami peningkatan. Skor rata-rata pada praktik tari 

Sembah Lampung pratindakan sebesar 8,79; pada siklus I sebesar 12,76; dan pada siklus II sebesar 

16,71. Peningkatan yang terjadi pada pratindakan ke  siklus   I  adalah  3,97  dan peningkatan siklus I 

ke siklus II adalah 3,95, sedangkan pratindakan hingga pascatindakan  siklus  II  adalah  7,92.  

Peningkatan  skor  rata-rata  dapat  terjadi karena upaya perbaikan yang dilakukan dalam penelitian. 

Peningkatan tersebut juga disebabkan dari setiap aspek yang dinilai. 

 

Peningkatan  Skor Rata-rata  Aspek  Hafalan  pada  Penilain  Pratik  Seni Tari Siswa Kelas X IPA 1 

SMA Negeri 1 Terbanggi Besar,    

 

Pratindakan hingga Siklus II 

 
Gambar:  Grafik Peningkatan skor rata-rata aspek hafalan 

 

Berdasarkan grafik di  atas,  aspek hafalan mengalami  peningkatan dari tahap pratindakan hingga 

pascatindakan siklus II. Skor awal rata-rata pratindakan pada aspek hafalan adalah 2,94, kemudian 

pada siklus I mengalami peningkatan menjadi 3,74. Selanjutnya pada siklus II mengalami 

peningkatan menjadi 4,81. Data tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan skor praktik 

seni tari secara keseluruhan pada aspek hafalan dari pratindakan hingga siklus II sebanyak 1,87.  

 

Peningkatan Skor Rata-rata Aspek Wiraga pada Penilaian Praktik Seni Tari Siswa Kelas X IPA 1 

SMA Negeri 1 Terbanggi Besar,    

Pratindakan hingga Siklus II 

 
Gambar: Grafik Peningkatan skor rata-rata aspek wiraga 
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Berdasarkan grafik di  atas,  aspek  wiraga  mengalami  peningkatan  dari tahap pratindakan hingga 

pascatindakan siklus II. Skor awal rata-rata pratindakan pada aspek wiraga adalah 2,41, kemudian 

pada siklus I mengalami peningkatan menjadi 3,24. Selanjutnya pada siklus II mengalami 

peningkatan menjadi 4,26. Data tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan skor praktik 

seni tari secara keseluruhan pada aspek wiraga dari pratindakan hingga siklus II sebanyak 1,97.  

 

Peningkatan Skor Rata-rata Aspek Wirama pada Penilaian Praktik Seni Tari Siswa Kelas X IPA 1 

SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. 

Pratindakan hingga Siklus II 

 
Gambar  Grafik Peningkatan skor rata-rata aspek wirama 

 

Berdasarkan  grafik di atas, aspek  wirama mengalami peningkatan dari tahap pratindakan hingga 

pascatindakan siklus II. Skor awal rata-rata pratindakan pada aspek wirama adalah 2,29, kemudian 

pada siklus I mengalami peningkatan menjadi 3,21. Selanjutnya pada siklus II mengalami 

peningkatan menjadi 4,16. Data tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan skor praktik 

seni tari secara keseluruhan pada aspek wirama dari pratindakan hingga siklus II sebanyak 1,87. 

 

Peningkatan Skor Rata-rata Aspek Wirasa pada Penilaian Praktik Seni Tari Siswa Kelas X IPA 1 

SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, 

Pratindakan hingga Siklus II 

 
Gambar : Grafik Peningkatan skor rata-rata aspek wirasa 

 

Berdasarkan grafik di atas, aspek wirasa mengalami peningkatan dari tahap pratindakan hingga 

pascatindakan siklus II. Skor awal rata-rata pratindakan pada aspek wirasa adalah 1,68, kemudian 

pada siklus I mengalami peningkatan menjadi 2,71. Selanjutnya pada siklus II mengalami 

peningkatan menjadi 3,48. Data tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan skor praktik 

seni tari secara keseluruhan pada aspek wiraga dari pratindakan hingga siklus II sebanyak 1,8.  
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Berdasarkan gambar grafik tiap-tiap aspek di atas, bahwa ada peningkatan skor rata-rata pada setiap 

aspek dari pratindakan hingga pascatindakan siklus II. Maka dapat diketahui, skor dan nilai rata-rata 

praktik seni tari pada tahap pratindakan 8,79 dan 44,12. Pada siklus I, skor dan nilai rata-rata 

mengalami peningkatan menjadi 12,76 dan 63,82. Pada siklus II, skor dan nilai rata-rata juga 

mengalami peningkatan menjadi 16,71 dan 83,55. Berdasarkan kesimpulan tersebut, bahwa 

penggunaan media video tari Sembah Lampung dapat meningkatkan motivasi belajar seni tari yang 

terlihat pada meningkatnya kemampuan praktik belajar tari Sembah Lampung siswa kelas X IPA 1 

SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. 

 

Penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan motivasi belajar seni tari bagi siswa kelas X IPA 1 

SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, dengan media video tari Sembah Lampung diakhiri pada siklus II. 

Hal ini didasarkan atas tindakan yang dilakukan pada siklus I dan siklus II sudah menemukan 

hasil yang diharapkan serta hasil diskusi antara peneliti dengan kolaborator yang menyatakan bahwa 

dalam penelitian baik dari segi proses maupun hasil sudah ada peningkatan dan sudah memenuhi 

kriteria keberhasilan tindakan. Selain itu, penelitian dihentikan karena banyak materi lain yang belum 

diajarkan oleh guru dan kalender pendidikan yang menunjukkan bahwa sudah mendekati Ujian 

Sekolah dan Ujian Akhir Nasional (UAN), sehingga harapannya tidak mengganggu kegiatan yang 

sudah dijadwalkan. 

 

Pada peneltian yang dilakukan ini juga mengalami kendala lain, pada pertemuan awal di siklus I ada 

tidak siswa yang tidak masuk dengan alasan masing-masing. Siswa FAD ijin, siswa MAW sakit, dan 

siswa SCN tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Siswa yang tidak berangkat dapat mengejar 

pelajaran yang tertinggal dengan belajar melalui media video tari Sembah Lampung. Selain itu, 

pada siklus II ada tiga siswa lagi yang tidak masuk sekolah karena sakit, sehingga tiga siswa tersebut 

tidak mendapat nilai.  

 

Penutup 

Kesimpulan 

Upaya untuk meningkatkan motivasi belajar seni tari melalui media video tari Sembah Lampung pada 

siswa kelas X IPA 1 SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu siklus I 

dan siklus II sudah ada peningkatan dan memenuhi kriteria keberhasilan tindakan. Hal itu terlihat 

pada hasil belajar seni tari dilihat dari penilaian praktik tari Sembah Lampung, yaitu, aspek 

hafalan, wiraga, wirama, dan wirasa dengan skor maksimal masing-masing 5, dan skor semua aspek 

adalah 20. Peningkatan secara proses dan hasil dapat dilihat berdasarkan skor rata-rata yang diperoleh 

pada siklus II dibandingkan dengan skor rata-rata yang diperoleh  pada  saat  siklus  I.  Skor  dan  

nilai  rata-rata  pada pratindakan adalah 8,79 dan 44.12, pada tindakan siklus I, yaitu 12,76 dan 63,82. 

Selanjutnya pada siklus II, mengalami peningkatan menjadi 16,71 dan 83,55. Jadi, skor dan nilai rata-

rata mengalami peningkatan sebesar 7,92 dan 39,43. Peningkatan kualitas proses dan hasil ini, 

menunjukkan bahwa implementasi tindakan pada siklus I dan siklus II mampu meningkatkan 

motivasi belajar seni tari pada siswa kelas X ipa 1 dan telah memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yaitu 77. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan, bahwa penggunaan media video tari 

Sembah Lampung dapat meningkatkan motivasi belajar seni tari bagi siswa kelas X IPA 1 SMA 

Negeri 1 Terbanggi Besar 

 

Implikasi Hasil Penelitian dan Rencana Tindak Lanjut 

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, dapat diketahui bahwa dengan penggunaan media video 

tari Sembah Lampung dalam proses pembelajaran seni tari telah memberikan sumbangan yang besar 

terhadap peningkatan motivasi belajar seni tari pada siswa. Media video yang digunakan dalam 
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proses pembelajaran seni tari dapat membantu siswa dalam belajar seni tari dan suasana pembelajaran 

menjadi lebih menyenangkan serta menumbuhkan motivasi belajar seni tari pada siswa. Tindak lanjut  

setelah  penelitian  ini  adalah  menggunakan  media  video dalam proses penyampaian beragam 

materi pembelajaran tari. Hal itu berdasarkan penelitian tindakan yang berlangsung terbukti bahwa 

dengan menggunakan media video menjadi cara efektif dan tepat untuk memudahkan siswa dalam 

belajar tari. Adapun dengan penggunaan media video dalam pelaksanaan belajar mengajar ini, tujuan 

dan hasil belajar dapat tercapai dan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, setelah 

penelitian ini media video akan tetap dilaksanakan dan diterapkan dalam penyampaian beragam 

materi praktik. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian di atas, saran untuk penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Bagi guru Seni Budaya khususnya seni tari disarankan untuk menggunakan media video dalam 

pembelajaran Seni Budaya khususnya seni tari agar pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan. 

Bagi siswa, motivasi belajar seni tari ditingkatkan dan dipertahankan secara terus-menerus, 

kemudian diharapkan siswa dapat memanfaatkan sebaik mungkin kegiatan mengamati video tari, 

seperti video tari Sembah Lampung agar mampu menarikan tari Sembah Lampung dengan baik dan 

benar dan bahkan dapat mementaskannya. 
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ABSTRACT 

This classroom action research is motivated by the low activity of students in learning Accounting. In addition, 

the results of studying Accounting are also not satisfactory because when every daily test is held there are still 

many students who have to follow the remedial program. The research was conducted in conjunction with 

learning activities. The research data sources consist of teacher activity observation sheets and a list of 

questionnaires and daily test scores. Observational data were then analyzed by qualitative data analysis. The 

results of observations showed that by applying the learning model with the Inquiry method there was an 

increase in student learning activities and outcomes. If in the first cycle students with student learning activities 

classified as active only 13 people (56.52%). After getting treatment in cycle II the number increased but only 

reached 16 students (69.56%), also after getting treatment in cycle III the number increased to 20 students 

(86.96%). In addition, students who managed to achieve the KKM in the first cycle only amounted to 9 students 

with an average value of 59.78, in the second cycle students who managed to reach the KKM were also only 15 

students with an average value of 66.96, then in the third cycle increased to 19 students with a score of 77.39. 

Key Word: Activities, Learning Outcomes, Inquiry 

 

ABSTRAK 

Penelitian Tindakan kelas ini dilatarbelakangi oleh rendahnya aktivitas siswa dalam pembelajaran Akuntansi. 

Selain itu hasil belajar Akuntansi juga belum memuaskan karena ketika setiap diadakan ulangan harian masih 

banyak siswa yang harus mengikuti program remedial. Penelitian dilakukan bersamaan dengan kegiatan 

pembelajaran. Sumber data penelitian terdiri dari lembar observasi kegiatan guru dan daftar kuesioner dan nilai 

ulangan harian. Data hasil pengamatan kemudian dianalisis dengan analisis data kualitatif. Hasil observasi 

menunjukkan bahwa dengan penerapan model pembelajaran dengan metode Inquiry terjadi peningkatan 

aktivitas  dan hasil belajar sisiwa. Jika pada siklus I siswa dengan aktivitas belajar siswa tergolong aktif  baru 

berjumlah 13 orang (56,52 %). Setelah mendapatkan perlakuan tindakan pada siklus II jumlahnya meningkat 

tetapi baru mencapai 16 siswa (69,56%), juga setelah mendapatkan perlakuan pada siklus III jumlahnya 

meningkat mencapai 20 siswa (86,96%). Selain itu siswa yang berhasil mencapai KKM pada siklus I baru 

berjumlah 9 siswa dengan rata-rata nilai 59,78, pada siklus II siswa yang berhasil mencapai KKM juga baru 15 

siswa dengan rata-rata nilai 66,96,  maka pada siklus III meningkat menjadi 19 siswa dengan nilai 77,39. 

Kata Kunci: Aktivitas, Hasil Belajar, Inquiry 
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Latar Belakang Masalah  

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa 

pendidikan nasional bertujuan dan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk 

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

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab 

 

Mata pelajaran Akuntansi  bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. (1) 

Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. (2) Berpartisipasi 

secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. (3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk 

membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama 

dengan bangsa-bangsa lainnya. (4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia 

secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.  

 

Dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas belajar. Tanpa adanya aktivitas, belajar itu tidak 

mungkin berlangsung dengan baik. Aktivitas dalam belajar mengajar merupakan rangkaian kegiatan 

yang meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran, bertanya hal-hal yang belum jelas, 

mencatat, mendengar, berpikir, membaca, dan segala kegiatan yang dilakukan yang dapat menunjang 

prestasi belajar (Sardiman, 1994:95). Belajar sambil melakukan aktivitas lebih banyak mendatangkan 

hasil bagi anak didik, sebab kesan yang didapatkan oleh anak didik lebih tahan lama tersimpan di 

dalam benak anak didik (Djamarah, 2000:67). Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

Akuntansi  di SMK merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta 

didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Pencapaian SK 

dan KD didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah, 

dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru.  

 

Motivasi menjadi penting jika dihadapkan pada situasi yang semakin kompleks dan rumit. Situasi 

semacam itu memerlukan jawaban dan solusi yang kreatif juga. Dalam pemebalajaran formal, anak-

anak perlu dipersiapkan untuk berhadapan dengan situasi semacam ini. Namun sekolah dewasa ini 

jarang membekali mereka dengan life skill. Padahal, suka atau tidak, anak akan dihadapkan sebuah 

situasi di masa depan, yang membutuhkan solusi kreatif sebagai wujud respon proaktif.  

 

Kita perlu pendidik yang tidak hanya sekedar guru yang mengajarinya kumpulan fakta. Kita butuh 

guru yang bisa menentukan tujuan dan sasaran belajar, membantu pembentukan nilai-nilai pada anak, 

memilihkan pengalaman belajar, menentukan strategi belajar dan bisa menjadi model perilaku bagi 

anak didik. Guru untuk keperluan ini sangat dibutuhkan. Terutama, kata Davis, guru yang memiliki 

sifat demokratis, dan memberi perhatian pada perorangan.  

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran 

Akuntansi Keuangan pada siswa kelas XI  SMK Wiratama Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah 

semester genap tahun pelajaran 2018/2019 diperoleh data sebagai berikut:  (1) guru dalam mengajar 

masih menggunakan cara-cara yang klasik yaitu guru memberikan konsep dan murid menghapal 

kemudian diberikan evaluasi,  (2) metode yang digunakan dalam pembelajaran  menitik beratkan 

pada penanaman informasi; (3) dalam proses pembelajaran akuntansi keuangan guru lebih banyak 
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menyenangi pemberian buku materi  pada siswa,  (4) kegiatan pembelajaran, masih banyak 

didominasi oleh guru sehingga siswa kurang aktif.  

 

Dari hasil evaluasi prases pembelajaran di atas ternyata belum memberikan dampak yang baik 

terhadap peningkatan aktivitas belajar siswa. Hal ini disebabkan karena proses pembelajaran tidak 

menunjukkan pembelajaran yang menyenangkan.  

 

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka perlu diadakan tindakan perbaikan-perbaikan 

sebagai upaya meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Akuntansi Keuangan. 

 

Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

"Apakah model pembelajaran  Inquiry  dapat meningkatkan aktifitas dan hasil belajar mata Pelajaran 

Akuntansi Keuangan pada siswa kelas XI SMK Wiratama Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah 

Semester Genap Tahun Pelajaran 2018/2019". 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah model pembelajaran inquiry dapat 

meningkatkan aktivitas belajar Akuntansi pada siswa kelas XI SMK Wiratama Kotagajah Kabupaten 

Lampung Tengah Semester Genap Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini penulis perlu menegaskan batasan-batasan yang ada kaitannya 

dengan subyek penelitian, agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Adapun subyek 

penelitian ini siswa SMK Wiratama Kotagajah Kabupaten Lampung Tengan kelas XI Program 

Keahlian   Akuntansi yang  berjumlah 23 Orang.  

 

Tinjauan Pustaka 

Aktivitas Belajar  

Siberman (2000) mengemukakan bahwa paham belajar aktif memberikan gambaran tingkatan 

aktivitas belajar terhadap penguasaan mated yang dikuasainya, yaitu: (1) apa yang saya dengar saya 

lupa, (2) apa yang saya lihat saya ingat sedikit, (3) apa yang saya dengar, lihat dan tanyakan atau 

diskusikan saya mulai paham, (4) apa yang saya dengar, lihat, diskusikan dan lakukan saya 

memperoleh pengetahuan dan keterampflan, (5) apa yang saya ajarkan kepada orang lain saya kuasai.  

 

Sardiman (1994: 95) mengatakan bahwa dalam belajar sangat diperlukan adannya aktivitas belajar. 

Tanpa adanya aktivitas, belajar itu tidak mungkin berlangsung dengan baik. Aktivitas dalam belajar 

mengajar merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran, 

bertanya hal-hal yang belum jelas, mencatat, mendengar, berpikir, membaca, dan segala kegiatan 

yang dilakukan yang dapat menunjang prestasi belajar. 

 

Djamarah (2000:67) mengemukakan bahwa belajar sambil melakukan aktivitas lebih banyak 

mendatangkan hasil bagi anak didik, sebab kesan yang didapatkan oleh anak didik lebih tahan lama 

tersimpan di dalam benak anak didik. 

 

Hasil Belajar 

Hasil belajar disekolah pada dasarnya merupakan prestasi belajar siswa yang dihasilkan dari proses 

pembelajaran di sekolah siswa berbagai upaya sehingga terjadi transformasi pengetahuan (kognitif, 
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sikap (afektif), pengetahuan ketrampilan (psikomotorik) Di dalam proses belajar, produk yang dapat 

di ukur diantaranya adalah hasil belajar. Menurut Arikunto (1993), hasil belajar merupakan suatu 

hasil yang diperoleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. 

Penilaian hasil belajar oleh guru adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas proses belajar, 

ketetapan proses pengajaran dan strategi belajar yang digunakan serta tingkat kemampuan kesiapan 

siswa Jadi siswa dikatakan belajar jika pada diri siswa telah terjadi perubahan tingkah laku. 

Perubahan tingkah laku ini merupakan hasil belajar siswa yang dilaluinya dengan proses belajar 

berupa pengalaman dan latihan. Dari uraian diatas jelas bahwa hasil belajar adalah hasil yang dicapai 

siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran. 

 

Masnur Muslich (2007: 45) mengemukakan bahwa komponen menemukan merupakan kegiatan inti 

CTL. Kegiatan ini diawali dari pengamatan terhadap fenomena, dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan 

bermakna untuk menghasilkan temuan yang diperolah sendiri oleh siswa. Dengan demikian 

pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa tidak dari hasil mengingat seperangkat fakta, 

tetapi hasil menemukan sendiri dari fakta yang dihadapinya.  

 

Metode inquiry merupakan metode pembelajaran yang berupaya menanamkan dasar-dasar berfikir 

ilmiah pada diri siswa, sehingga dalam proses pembelajaran ini siswa lebih banyak belajar sendiri, 

mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah. Siswa benar-benar ditempatkan sebagai 

subjek yang belajar. Peranan guru dalam pembelajaran dengan metode inquiry adalah sebagai 

pembimbing dan fasilitator. Tugas guru adalah memilih masalah yang perlu disampaikan kepada 

kelas untuk dipecahkan. Namun dimungkinkan juga bahwa masalah yang akan dipecahkan dipilih 

oleh siswa. Tugas guru selanjutnya adalah menyediakan sumber belajar bagi siswa dalam rangka 

memecahkan masalah. Bimbingan dan pengawasan guru masih diperlukan, tetapi intervensi terhadap 

kegiatan siswa dalam pemecahan masalah harus dikurangi (Sagala, 2004).  

 

Walaupun dalam praktiknya aplikasi metode pembelajaran inquiry sangat beragam, tergantung pada 

situasi dan kondisi sekolah, namun dapat disebutkan bahwa pembelajaran dengan metode inquiry 

memiliki 5 komponen yang umum yaitu Question, Student Engangement, Cooperative Interaction, 

Performance Evaluation, dan Variety of Resources (Garton, 2005).  

 

Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah; Penggunaan metode inquiry dapat meningkatkan 

aktivitas hasil belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi keuangan pada siswa kelas XI di SMK 

Wiratama Kotagajah  Kabupaten Lampung Tengah semester genap Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

Metode Penelitian 

Setting Penelitian 

Waktu Peneltian 

Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 2018/2019 selama 4 bulan yaitu dari 

bulan Januari sampai dengan bulan April 2019 

Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Wiratama Kotagajah Lampung Tengah. 

 

Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK Wiratama Kotagajah Lampung Tengah 

sebanyak 23 siswa yang terdiri dari 6 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Jumlah siswa secara 

keseluruhan dapat disajikan dalam tabel di bawah ini : 
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TABEL DAFTAR SISWA KELAS XI-AK SMK WIRATAMA KOTAGAJAH KAB. 

LAMPUNG TENGAH TAHUN PELAJARAN 2018-2019  

 

NO 

 

NAMA SISWA 

 

L/P 

 

KETERANGAN 

1 Defri Zul Fauzi L  

2 Dina Septiana P  

3 Dwi Ayu Puspita Sari P  

4 Dwi Puspitasari P  

5 Edisia Syaiin Sasabila P  

6 Indah Puspita Agustina P  

7 Linda Septiani P  

8 Meliana Candra Ningrum P  

9 Muhamad Ahyar L  

10 Muhamad Rofik L  

11 Neng Handayani P  

12 Novita Cahyarini  P  

13 Oktavia Tirta Kurnia Sari P  

14 Osi Putri Pratama P  

15 Rama Wijaya L  

16 Rani Dwi Nur Oktaviana P  

17 Rinawati P  

18 Rizki Adam Pratama L  

19 Riza Aulia Putri P  

20 Sasta Patrycia P  

21 Sofyan Asendi L  

22 Vivi Nur Cahyanti P  

23 Yulianti P  

Jumlah 23 

Orang 

 

 

 

Sumber Data:  

Dokumen SMK Wiratama Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah  Tahun Pelajaran 2018-2019. 

 

Sumber Data Penelitian 

Data aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Akuntansi  akan menggunakan lembar pengamatan, 

dan data hasil belajar diperoleh disetiap akhir siklus melalui sebuah tes. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Data aktivitas belajar siswa 

Teknik pengumpulan data tentang aktivitas belajar siswa dilakukan dengan cara mengisi lembar 

pengamatan pada format 1 yang dilakukan oleh Observer pada saat proses pembelajaran pada setiap 

siklus. 

 

Data hasil belajar siswa 

Teknik pengumpulan data hasil belajar siswa dilakukan dengan cara memberikan tes yang dilakukan 

disetiap akhir siklus 
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Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Akuntansi  dilakukan dengan 

menggunakan teknik analisis kualitatif, karena data yang diperoleh berbentuk kategori/kualitatif. 

Teknik analisis data aktivitas belajar siswa pada setiap siklus dilakukan dengan cara mengisi lembar 

pengamatan pada format 1 dan kemudian skornya dijumlah.  

 

Selanjutnya dari hasil penghitungan rumus tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori aktivitas 

belajar siswa, yaitu sebagai berikut: 

No Persentase Kategori Aktivitas Siswa 

1 1%-25% Tidak aktif 

2 26%-50% Kurang aktif 

3 51%-75% Aktif 

4 76%-100% Sangat aktif 

 

Prosedur Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengunakan motode penelitian tindakan kelas 

Prosedur penelitian ini akan dilakukan, melalui 3 siklus, dan setiap siklus terdiri dari 2 tindakan 

pembelajaran, setiap pembelajaran selama 2  45 menit yang terdiri dari 4 tahap,  yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

 

Pengamatan dan Penilaian 

Kegiatan pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan penelitian yang dilakukan bersamaan dengan 

waktu tindakan berlangsung. Pengamatan ini bertujuan memperoleh data yang akurat untuk perbaikan 

siklus berikutnya. Pada tahap ini peneliti mengamati siswa dan kinerja guru ketika diterapkannya 

model pembelajaran Inquiry dalam pembelajaran di kelas 

 

Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

Hasil pengamatan aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran Bahasa Inggris akan 

menggunakan lembar pengamatan 2 yaitu dengan format sebagai berikut: 

No Aspek yang dinilai Skor 

  1 2 3 4 

1 Memperhatikan penjelasan guru     

2 Bertanya kepada guru     

3 Mencatat/menyalin/ menulis hasil     

4 Berdiskusi     

5 Menjawab/menanggapi pertanyaan     

6 Menyimpulkan kembali hasil diskusi     

7 Mempresentasikan hasil diskusi     

8 Mengerjakan soal     

 Jumlah skor  

 Persentase Aktivitas Belajar Siswa  

Keterangan:  

(1) tidak aktif, (2) kurang aktif, (3) aktif, (4) sangat aktif 

 

Hasil dari lembar pengamatan 2 kemudian dimasukkan ke dalam rekapitulasi untuk mengetahui 

persentase aktivitas siswa, format rekapitulasi aktivitas belajar siswa adalah sebagai berikut: 
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No Nama Siswa Skor Persentase 
Kategori 

Aktivitas 

1     

2     

..     

..     

23     

 Jumlah Siswa Aktif / Sangat Aktif  

 Persentase Siswa Aktif / Sangat Aktif  

 

Refleksi 

Refleksi merupakan tindakan mengevaluasi hasil yang diperoleh dari hasil pengamatan dan penilaian. 

Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran  yang meliputi:  jumlah siswa yang aktif, persentase siswa 

yang aktif. Persentase aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kemudian dijadikan acuan dalam 

menentukan indikator keberhasilan dan menentukan apakah penelitian ini akan dilanjutkan pada 

siklus berikutnya atau tidak. 

 

Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah: Siswa dikatakan aktif jika siswa tersebut mencapai 70% 

atau lebih dari aktivitas yang dinilai. Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran meningkat hingga 

80% atau lebih Siswa yang tuntas belajar (mendapat nilai ≥ 75,00 /KKM) mencapai 80% atau lebih 

 

Hasil Penelitian 

Tindakan 

Pembelajaran 1 siklus III 

Pada pertemuan pertama pada siklus ke III ini kegiatan yang dilakukan adalah  memperbaiki 

pembelajaran siklus II yang masih kurang baik. Pada kegiatan belajar mengajar, meliputi 

penyampaian sekilas materi oleh guru yang akan dipelajari oleh siswa. Kemudian membimbing siswa 

dalam merumuskan masalah, mengarahkan siswa dalam melakukan pengamatan, merespon siswa 

untuk selalu mengajukan pertanyaan, membimbing siswa dalam merumuskan hipotesis, membantu 

siswa dalam mengumpulkan data diperlukan, memberikan penguat kepada siswa dalam menganalisis 

hasil, membimbing siswa dalam menyimpulkan hasil diskusi, mengkoordinasikan siswa dalam 

menyajikan hasil diskusi, melakukan evaluasi dengan berbagai cara untuk menilai kemajuan 

kelompok dan hasil yang dicapai. 

 

Pembelajaran 2 siklus III 

Perternuan 2 dilaksanakan pada hari Senin, 25 Maret 2019 yang berlangsung selama 2 × 45 menit. 

Pada kegiatan belajar mengajar, meliputi penyampaian sekilas materi oleh guru yang akan dipelajari 

oleh siswa. Kemudian membimbing siswa dalam merumuskan masalah, mengarahkan siswa dalam 

melakukan pengamatan, merespon siswa untuk selalu mengajukan pertanyaan, membimbing siswa 

dalam merumuskan hipotesis, membantu siswa dalam mengumpulkan data diperlukan, memberikan 

penguat kepada siswa dalam menganalisis hasil, membimbing siswa dalam menyimpulkan hasil 

diskusi, mengkoordinasikan siswa dalam menyajikan hasil diskusi, melakukan evaluasi dengan 

berbagai cara untuk menilai kemajuan kelompok dan hasil yang dicapai. Ternyata pada 

pelaksanaannya siswa masih sangat canggung untuk berbuat, hampir semua siswa mengajukan 

pertanyaan tentang apa yang akan dilakukan di kelompoknya. Setelah dua kali pertemuan maka pada 

hari Senin, 8 April 2019 pukul 08.15 - 09.45 WIB  dilaksanakan tes unit tindakan siklus III. Tes ini 
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dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa terhadap materi-materi yang telah di pelajari selama 

proses pembelajaran pada siklus III. 

 

Observasi 

Aktifitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung selalu diamati observer. Observer pada 

siklus III sebanyak 1 orang yaitu Ibu Agustina Eko WS, S.Pd. guru mata pelajaran Akuntansi  kelas 

XI. Pada siklus III ini siswa sudah terbiasa dengan model pembelajaran inquiry, mereka juga sudah 

paham dengan peran mereka dalam kelompok, tugsa-tugas yang harus mereka selesaikan, serta target 

yang harus dicapai. Pada siklus III ini siswa lebih efektif. Semangat dan ketertarikan siswa untuk 

belajar juga terlihat sangat baik. Pada siklus III siswa lebih efektif dari siklus sebelumnya. Keaktifan 

ini terlihat dari semangat siswa dalam menyelesaikan soal yang diberikan, melakukan aktifitas yang 

relevan. Hasil penilaian aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Akuntansi  dapat dilihat pada 

rekapitulasi hasil penilaian lembar jawaban siswa, yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel Hasil Penilaian Aktivitas Siswa Kelas XI-AK SMK Wiratama Kotagajah Kabupaten Lampung 

Tengah Tahun Pelajaran 2018-2019 Pada Siklus III 

No Nama Siswa Skor Persentase 
Kategori 

Aktivitas 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

1 Defri Zul Fauzi 22 57.89 Aktif 

2 Dina Septiana 23 60.53 Aktif 

3 Dwi Ayu Puspita Sari 26 68.42 Aktif 

4 Dwi Puspitasari 25 65.79 Aktif 

5 Eidisia Syiin Sasabila 24 63.16 Aktif 

6 Indah Puspita Agustina 24 63.16 Aktif 

7 Linda Septiani 27 71.05 Aktif 

8 Meiliana Candra Ningrum 25 65.79 Aktif 

9 Muhamad Ahyar 23 60.53 Aktif 

10 Muhamad Rofik 24 63.16 Aktif 

11 Neng Handayani 20 52.63 Aktif 

12 Novita Cahyani  25 65.79 Aktif 

13 Oktavia Tirta Kurnia Sari 27 71.05 Aktif 

14 Osi Putri Pratama 24 63.16 Aktif 

15 Rama Wijaya 15 39.47 Kurang Aktif 

16 Rani Dwi Nur Oktaviana 28 73.68 Aktif 

17 Rinawati 33 86.84 Sangat Aktif 

18 Rizki Adam Pratama 17 44.74 Kurang Aktif 

19 Riza Aulia Putri 23 60.53 Aktif 

20 Sasta Patrycia 29 76.32 Sangat Aktif 

21 Sofyan Asendi 19 50.00 Kurang Aktif 

22 Vivi Cahyani 28 73.68 Aktif 

23 Yulianti 23 60.53 Aktif 

Jumlah Siswa Aktif / Sangat Aktif 20 siswa 

Persentase Siswa Aktif / Sangat Aktif 86,96% 
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Pada siklus III diperoleh persentase siswa yang aktif sebesar 82,61%. Biasanya persentase tersebut 

menunjukkan bahwa indikator keberhasilan yang sebelumnya sudah ditetapkan atau ditagetkan belum 

terpenuhi, dan menunjukkan aktivitas dari siklus 1. Pada siklus III aktifitas siswa mengalami 

kenaikan ini dikarenakan siswa sudah mulai terbiasa dengan model pembelajaran inquiry. Pada siklus 

III ini siswa lebih aktif. Semangat dan ketertarikan untuk belajar juga terlihat sangat baik 

Hasil Tes Akhir 

Tabel.Hasil Tes Mata Pelajaran Akuntansi Keuangan Dengan Menggunakan Model Pembelajaran 

Inquiry Pada Siklus II 

No Nama Siswa 
Nilai KKM Tuntas/ 

Belum 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Defri Zul Fauzi 80 75 Tuntas 

2 Dina Septiana 80 75 Tuntas 

3 Dwi Ayu Puspita Sari 80 75 Tuntas 

4 Dwi Puspitasari 75 75 Tuntas 

5 Eidisia Syiin Sasabila 75 75 Tuntas 

6 Indah Puspita Agustina 80 75 Tuntas 

7 Linda Septiani 80 75 Tuntas 

8 Meiliana Candra Ningrum 65 75 Belum 

9 Muhamad Ahyar 70 75 Belum 

10 Muhamad Rofik 75 75 Tuntas 

11 Neng Handayani 80 75 Tuntas 

12 Novita Cahyani  80 75 Tuntas 

13 Oktavia Tirta Kurnia Sari 80 75 Tuntas 

14 Osi Putri Pratama 80 75 Tuntas 

15 Rama Wijaya 80 75 Tuntas 

16 Rani Dwi Nur Oktaviana 80 75 Tuntas 

17 Rinawati 80 75 Tuntas 

18 Rizki Adam Pratama 60 75 Belum 

19 Riza Aulia Putri 75 75 Tuntas 

20 Sasta Patrycia 90 75 Tuntas 

21 Sofyan Asendi 70 75 Belum 

22 Vivi Cahyani 75 75 Tuntas 

23 Yulianti 80 75 Tuntas 

 Jumlah Nilai 1.780  19 Tuntas 

 Rata-rata 77,39   

 Indikator keberhasilan Sudah terpenuhi 82,61% 

 

 

Data hasil belajar siklus III menunjukkan nilai tes pada siklus III. Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh bahwa persentase siswa yang nilainya melampaui KKM (75,00) sebanyak 19 siswa atau 

82,61%.  

 

Refleksi 

Pelaksanaan tindakan siklus III sudah lebih baik dari siklus I dan siklus II, baik dari segi aktivitas 

siswa maupun dari segi hasil belajarnya. Hal ini disebabkan siswa sudah terbiasa dengan penerapan 
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model pembelajaran Inquiry,  memahami sistem belajar dalam kelompok. Walaupun tindakan siklus 

III sudah memenuhi kriteria yang diharapkan, namun masih ada hal-hal yang hendaknya diperbaiki 

yaitu: Guru hendaknya memperhatikan antara kualitas soal dengan kemampuan siswa yang ada. Guru 

hendaknya menjelaskan kembali materi yang sudah dipelajari oleh siswa, karena siswa yang 

berkemampuan rendah agak sulit menerima materi. 

 

Pembahasan 

Aktivitas belajar siswa 56,52% siswa aktif dalam pembelajaran Akuntansi Keuangan, sedangkan 

siswa tuntas belajar sebesar 39,13%, dengan demikian penelitian pada siklus I belum memenuhi 

indikator keberhasilan. Hal ini desebabkan karena adanya kelemahan/ kekurangan dalam 

menggunakan model pembelajaran inquiry pada siklus I, yaitu sebagai berikut : Siswa kurang jelas 

dalam mendefinisikan topik inquiry yang dianggap bermanfaat bagi siswa  Siswa kurang dalam 

berupaya mengarahkan dan membimbing siswa dalam melakukan pengamatan Siswa tidak membantu 

dan mengarahkan siswa dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Siswa kurang sungguh-sungguh 

dalam memberikan penguat kepada siswa dalam menganalisis hasil. Siswa kurang mengembangkan 

sikap dalam melakukan evaluasi untuk menilai kemajuan kelompok dan hasil yang dicapai  Untuk 

mengatasi kekurangan dan kelemahan siswa dalam nenggunakan model pembelajaran inquiry pada 

siklus I, maka perlu diadakan perbaikan-perbaikan kinerja guru yaitu sebagai berikut: Guru 

Mendefinisikan secara jelas topik inquiry yang dianggap bermanfaat bagi siswa.. Guru lebih 

berupaya mengarahkan siswa lain dalam melakukan pengamatan. Guru  harus membantu siswa lain 

dalam mengumpulkan data diperlukan. Guru harus lebih sungguh-sungguh dalam memberikan 

penguat kepada siswa dalam menganalisis hasil. Guru harus meningkatkan kemampuan dalam 

melakukan evaluasi dengan berbagai cara untuk menilai kemajuan kelompok dan hasil yang dicapai 

 

Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Akuntansi  yaitu dari 56,52% menjadi 69,56%, dan hasil 

belajar pada siklus II yang mencapai tuntas belajar sebesar 65,22%. Dengan demikian penelitian pada 

siklus II belum memenuhi indikator keberhasilan. Hal ini desebabkan karena adanya 

kelemahan/kekurangan pada kinerja guru dalam menggunakan model pembelajaran inquiry, yaitu 

sebagai berikut: Guru kurang menyeluruh dalam mengarahkan siswa dalam melakukan pengamatan/ 

penemuan. Guru kurang mahir dalam membantu siswa lain dalam mengumpulkan data yang 

diperlukan. Untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan kinerja guru dalam menggunakan  model 

pembelajaran inquiry pada siklus II. Dari upaya perbaikan-perbaikan kinerja guru dalam penggunaan 

model pembelajaran inquiry pada siklus III hal ini berpengaruh pula terhadap peningkatan aktivitas 

belajar siswa dalam pembelajaran Akuntansi Keuangan yaitu dari 69,56% menjadi 86,95%, dan 

ketuntasan belajar siswa mencapai 82,61%. Untuk mempermudah mengamati dan 

membandingkannya data tersebut diatas disajikan dalam bentuk grafik seperti berikut : 
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Dengan demikian penelitian pada siklus III sudah memenuhi indikator keberhasilan. Hal ini berarti 

penelitian ini tidak perlu dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Metode inquiry merupakan metode pembelajaran yang berupaya menanamkan dasar-dasar berfikir 

ilmiah pada diri siswa, sehingga dalam proses pembelajaran ini siswa lebih banyak belajar sendiri, 

melakukan aktivitas dalam memecahkan masalah.Dengan menggunakan model pembelajaran inquiry 

dalam pembelajaran Akuntansi dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Hasil penelitian pada 

siswa kelas XI SMK Wiratama Kotagajah Lampung Tengah semester genap tahun pelajaran 

2018/2019, aktivitas belajar siswa pada siklus I baru mencapai 56,52% pada siklus II aktivitas belajar 

meningkat, tetapi baru mencapai 69,56%, dan meningkat pada siklus ke III aktivitas belajar siswa 

mencapai 86,95%. 

 

Saran 

Karena model pembelajaran inquiry dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, maka sekolah yang 

memiliki karakteristik sama dapat menerapkan penggunaan model pembelajaran inquiry untuk 

meningkatkan prestasi siswa. Supaya penggunaan model pembelajaran inquiry dapat lebih baik dan 

efektifi lagi, maka guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan teknik dinamika 

kelompok harus memahami beberapa prinsip penggunaan dan pengembangannya 
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EFFECTIVENESS OF USING COOPERATIVE SCRIPT METHOD TO 

INCREASE STUDENT LEARNING MOTIVATION IN HISTORY 

LEARNING OF STUDENTS IN CLASS XI IPS 3 

ODD SEMESTER SMA NEGERI 1 PUNGGUR TP 2020/2021 

 

EFEKTIFITAS PENGGUNAAN METODE COOPERATIVE SCRIPT 

UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN SEJARAH SISWA KELAS XI IPS 3  

SEMESTER GANJIL SMA NEGERI 1 PUNGGUR TP 2020/2021 

 

Suparno 

 

 

ABSTRACT 

Learning is a behavioral process that includes three main things, namely affective, cognitive, and psychomotor. 

Student learning motivation will increase if a teacher in the learning process in the classroom is not 

monotonous using similar learning methods. There must be an alternative learning model that is able to 

generate interest and motivation to learn. The problem behind this research is the low motivation to learn 

history, students are less enthusiastic in participating in the learning process so that learning outcomes are low. 

Thus, the researchers used the cooperative script learning method to increase students' learning motivation. 

This study uses Classroom Action Research (CAR) with research subjects of class XI IPS 3 Odd Semesters of 

SMA Negeri 1 Punggur for the 2020/2021 academic year on the material development of the life of Islamic 

kingdoms in Indonesia which is carried out in 2 cycles. From the application of the cooperative script method, 

there is an increase in learning motivation. In the first cycle 71% of students have high motivation and in the 

second cycle 94% have high motivation. Thus it can be said that the cooperative script learning model can 

increase the motivation to learn history of students in SMA Negeri 1 Punggur class XI IPS 3 Odd Semesters for 

the 2020/2021 Academic Year. 

Key Word: Cooperative Script Method, Learning Motivation 

 

ABSTRAK 

Belajar merupakan proses perilaku yang mencakup tiga hal pokok yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor.  

Motivasi belajar siswa akan meningkat bila seorang guru dalam proses pembelajaran di kelas tidak monoton 

menggunakan metode pembelajaran yang sejenis. Harus ada model pembelajaran alternative yang mampu 

membangkitkan minat dan motivasi belajar. Masalah yang melatarbelakangi penelitian ini adalah rendahnya 

motivasi belajar sejarah, siswa kurang antusias dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga hasil belajarnya 

rendah.  Dengan demikian peneliti menggunakan metode pembelajaran cooperative script untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan subyek penelitian 

siswa kelas XI IPS 3 Semester Ganjil SMA Negeri 1 Punggur Tahun Pelajaran 2020/2021 pada materi 

perkembangan kehidupan negara-negara kerajaan Islam di Indonesia yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Dari 

penerapan metode cooperative script ada peningkatan motivasi belajar.  Pada tindakan siklus I sebesar 71% 

siswa memiliki motivasi tinggi dan di siklus II sebesar 94% motivasi tinggi. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran cooperative script dapat meningkatkan motivasi belajar sejarah siswa 

SMA Negeri 1 Punggur kelas XI IPS 3 Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2020/2021 

Kata Kunci: Metode Cooperative Script, Motivasi Belajar 
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Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan dan pembangunan suatu 

negara. Negara dikatakan maju dalam segala bidang baik dalam bidang ekonomi, teknologi, pertanian 

ataupun yang lainnya tidak terlepas dari peran pendidikan. Hal ini dikarenakan orang cerdas atau 

berpendidikan akan dapat memberikan kontribusi yang positif kepada negara. Akan tetapi yang perlu 

diingat bahwa pendidikan akan berhasil dengan maksimal manakala setiap elemen dari pendidikan 

baik dari bawah sampai atas senantiasa berorientasi pada tujuan pendidikan nasional.  

 

Untuk menjawab tujuan pendidikan nasional, dewasa ini telah banyak dilaksanakan kegiatan-kegiatan 

yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan nasional. Hal ini dapat kita lihat dengan 

banyaknya usaha-usaha perubahan dan perbaikan-perbaikan pada sistem pendidikan. Di mana usaha 

perbaikan dan perubahan ini mencakup dari berbagai aspek seperti: kebijakkan, kurikulum, segi 

material, kesejahteraan para guru dan penempatan guru profesional di daerah terpencil. 

 

Guru sebagai tenaga pendidik  harus dapat mengembangkan potensi siswa secara optimal dengan 

kemampuan untuk berkreasi, mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah yang 

dihadapi, sehingga dapat melaksanakan fungsinya sebagai warga negara. Proses pembelajaran yang 

terjadi di dalam kelas sebaiknya tidak hanya didominasi oleh guru saja, akan tetapi harus siswa yang 

lebih aktif karena memang siswa yang belajar bukan guru, sehingga siswa tidak lagi sebagai obyek 

belajar akan tetapi sebagai subyek belajar. Jadi jelaslah bahwa memang siswa yang harus berperan 

aktif dalam proses pembelajaran untuk mendapatkan dan mengembangkan pengetahuan itu, 

sementara peran guru bukan sebagai satu-satunya sumber belajar akan tetapi sebagai mediator dan 

fasilitator dalam rangka membantu optimalisasi belajar siswa. 

 

Proses pembelajaran dapat menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan belajar anak.  

Suatu proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan ketepatan guru dalam memilih 

dan menerapkan model pembelajaran.  Model pembelajaran yang sesuai adalah model pembelajaran 

yang dapat menarik minat dan gairah belajar siswa, sehingga siswa aktif dalam proses pembelajaran, 

karena itu dalam proses pembelajaran peserta didik dituntut untuk melakukan diskusi antar siswa 

(kelompok).  Salah satu model pembelajaran yang dapat mengkondisikan aktivitas ini adalah model 

pembelajaran kooperatif.  

 

Guru kelas XI IPS SMA Negeri 1 Punggur telah menerapkan model belajar kelompok seperti 

pembelajaran kelompok pada umumnya, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang efektif. 

Maka dicari alternatif model pembelajaran yang dapat menarik minat dan gairah belajar siswa, 

sehingga siswa aktif dalam proses pembelajaran, karena itu dalam proses pembelajaran peserta didik 

dituntut untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada hari jum’ at tanggal 03 Agustus tahun pelajaran 

2020/2021 kelas XI IPS 3 SMA Negeri 1 Punggur dengan pihak sekolah, bahwa SMA Negeri 1 

Punggur dalam meningkatkan mutu pendidikan telah melakukan  berbagai upaya-upaya antara lain 

melengkapi buku-buku perpustakaan, mendisiplinkan dalam proses belajar mengajar baik siswa 

maupun guru, dan mengikut sertakan guru dalam pelatihan-pelatihan, setiap guru mata pelajaran 

wajib membuat perangkat-perangkat pembelajaran seperti program tahunan, program semester, 

silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran. Namun dengan demikian motivasi belajam sejarah siswa 

masih cenderung rendah. 
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Hal ini dapat dilihat dari data pra survei cara mengajar atau menyampaikan materi  Sejarah di sekolah 

SMA Negeri 1 Punggur adalah sebagai berikut: 

 

Tabel. Metode yang digunakan Ketika Mengajar Sejarah Semester Ganjil di SMA Negeri 1 

Punggur  Tahun Pelajaran 2020/2021 

 

No 
Metode Mengajar yang digunakan 

Dalam Pembelajaran 
Frekuensi 

Persentase 

(%) 

1 Diskusi 4 7,7% 

2 Tanya Jawab 8 15,3% 

3 Pemberian Tugas 20 38,4% 

4 Ceramah 20 38,4% 

 Jumlah 52 99,8% 

 

Sumber: dari keterangan Dra Lily Firnis  selaku guru mata pelajaran sejarah kelas XI IPS 3 di 

SMA Negeri  1 Punggur tahun pelajaran 2020/2021. 

 

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Punggur dalam 

pembelajaran semester ganjil menggunakan metode diskusi sebanyak 4 kali dengan persentase 7,7%, 

tanya jawab sebanyak 8 kali dengan persentase 15,3%, pemberian tugas sebanyak 20 kali dengan 

persentase 38,4%, dan metode ceramah sebanyak 20 kali dengan persentase 38,4%. Dari data 

mengajar yang telah dilakukan guru tersebut, belum dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

sehingga mempegaruhi hasil belajar siswa.  Dari hasil pra survei nilai sejarah semester ganjil SMA 

Negeri 1 Punggur  adalah sebagai berikut : 

 

Tabel.  Data hasil pra survey nilai MID kelas XI IPS 3 Semester Ganjil SMA  Negeri 1 Punggur 

tahun pelajaran 2020/2021 

 

No. Nilai KKM Jumlah Persentase 

 < 72 Tidak Tercapai 26 76,5% 

 ≥ 72 Tercapai 8 23,5% 

Jumlah  34 100% 

 

Sumber : Diambil dari daftar nilai MID semester ganjil bidang studi sejarah kelas X.IPS 3 

SMA Negeri 1 Punggur Tahun Pelajaran 2020/2021 

 

Dari data di atas dapat dilihat  bahwa hasil belajar siswa masih relatif rendah hal ini terlihat dari siswa 

yang nilai hasil belajarnya yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) masih sebanyak 8 

siswa dari 34 siswa, oleh karena itu perlu adanya usaha untuk meningkatkan motivasi  belajar siswa 

dengan menggunakan model pembelajaran Cooperatif Script sehingga hasil belajar dapat menigkat. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diambil identifikasi masalah sebagai berikut: 

Motivasi belajar sejarah siswa kelas XI IPS 3 semester ganjil TP 2020/2021 di SMA Negeri 1 

Punggur masih rendah. Kegiatan pembelajaran terfokus pada guru, karena guru masih menggunakan 

metode konvensional. 
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Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka harus ada pembatasan masalah.  

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya motivasi belajar sejarah kelas XI 

IPS 3 semester ganjil di SMA Negeri 1 Punggur Tahun Pelajaran 2020/2021.  Rendahnya motivasi 

akan ditingkatkan dengan metode pembelajaran cooperative script. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah; masalah dalam penelitian ini 

adalah: “Apakah pembelajaran dengan metode cooperative script dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa dalam pembelajaran sejarah kelas XI IPS 3 semester ganjil  di SMA Negeri 1 Punggur 

Tahun Pelajaran 2020/2021” 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui apakah metode cooperative script dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran sejarah kelas XI IPS 3 semester ganjil di 

SMA Negeri 1 Punggur TP 2020/2021. 

 

Kajian Teori dan Pengajuan Hipotesis 

Suharso dan Ana Retnowati (2005 : 324) menyatakan “Model adalah contoh, pola acuan ragam, 

macam dan sebagainya; barang tiruan yang kecil dan tepat seperti yang ditiru”.  Selain itu “Model 

dapat diartikan sebagai cara sederhana dalam memandang suatu masalah dimana model yang baik 

cukup hanya mengandung bagian yang perlu saja” (Basuki, 2009) 

 

Pembelajaran berasal dari kata belajar.  Oemar Hamalik (2001 : 154) menyatakan bahwa “Belajar 

adalah perubahan tingkah laku yang relative mantap berkat latihan dan pengalaman”.  Nidia Sahara 

(2009) berpendapat “Belajar merupakan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan yaitu perubahan 

kearah yang lebih baik.  Perubahan tersebut adalah perubahan pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan dan sikap yang bersifat menetap”. 

 

Banyak sekali definisi tentang motivasi antara lain menurut  Mc. Donald dalam Sardiman AM 

(2004:73), “Motivasi adalah perubahan energy dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya 

feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan”.  Motivasi dapat dikatakan sebagai 

keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin 

kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan 

yang dikehendaki oleh subyek belajar itu dapat tercapai” (Sardiman AM, 2004:75). 

 

Sedangkan motivasi menurut Sartain dalam Ngalim Purwanto (1990:61), “Pada umumnya suatu 

motivasi atau dorongan adalah suatu pernyataan yang kompleks di dalam suatu organism yang 

mengarahkan tingkah laku terhadap suatu tujuan (goal) atau perangsang (incentive). 

 

Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan acuan dalam melaksanakan penelitian.  Adapun kerangka berpikir 

adalah sebagai berikut: Kegiatan belajar mengajar sebelum tindakan, guru mengajar menggunakan 

metode konvensional.  Suasan pembelajaran menjadi membosankan sehingga motivasi siswa rendah.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki model pembelajaran yakni 

dengan menggunakan metode cooperative script.  Setelah metode cooperative script diterapkan dalam 

pembelajaran diharapkan suasana pembelajaran menjadi menyenangkan sehingga dapat 

meningkatkan motivasi siswa.   



 ISSN : 2527-4988 

 

│    Vol. 7  │   No.5 │    MEI 2022  │  ISSN : 2527-4988  │         113 

  

Metodologi Penelitian 

Tempat penelitian yang digunakan adalah SMA Negeri 1 Punggur Penelitian ini dilakukan pada 

semester satu (ganjil) tahun pelajaran 2020/2021.Penelitian dilakukan dalam dua siklus.Subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 3 semester ganjil  di SMA Negeri 1 Punggur dengan jumlah 

siswa 34. Data penelitian yang dikumpulkan berupa motivasi belajar siswa, interaksi belajar siswa, 

dan hasil belajar serta factor-faktor yang menyebabkan rendahnya motivasi siswa.  Data penelitian 

dikumpulkan dalam berbagai sumber yang meliputi: Guru mata pelajaran sejarah SMA Negeri 1 

Punggur yang mengajar Kelas XI IPS 3, memberikan informasi mengenai sikap siswa pada saat 

kegiatan belajar mengajar sebelum dilakukan penelitian tindakan kelas dan lembar observasi yang 

merekam interaksi belajar siswa pada saat guru mengajar. Siswa kelas XI IPS 3 SMA Negeri 1 

Punggur, data yang diperoleh berupa motivasi siswa saat metode cooperative script diaplikasikan. 

Dokumentasi, dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekolah, 

identitas siswa dan foto yang menggambarkan kondisi belajar mengajar di kelas. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil Penelitian Tindakan Kelas Siklus I dan Temuan Penelitian. 

a. Hasil Angket Tindakan I 

Dari angket motivasi diperoleh hasil yaitu siswa dengan motivasi tinggi sebesar 71% atau sejumlah 

24 orang, dengan respon tertinggi siswa terdapat pada aspek perolehan hasil belajar maksimal dengan 

menerapkan metode cooperative script dan ketertarikan dalam belajar dengan menggunakan metode 

bervariatif  seperti metode cooperative script.  Sedangkan respon terendah siswa terdapat pada aspek 

keinginan siswa untuk mengerahkan seluruh kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan setelah 

pembelajaran dengan metode cooperative script.  Dengan demikian ada 29% siswa yang memiliki 

motivasi rendah.  Kondisi tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut ini: 

Tabel.  Kondisi Motivasi Siswa Siklus I 

No. Aspek yang diukur Prosentase 

1 Motivasi siswa tinggi 71% 

2 Motivasi siswa rendah 29% 

Sumber :  Data primer hasil angket motivasi siklus I 

 

Target keberhasilan tindakan sebesar 80% siswa memiliki motivasi tinggi.  Dari hasil yang diperoleh 

menunjukkan pada siklus I target keberhasilan untuk motivasi siswa belum tercapai. 

b. Hasil Observasi Tindakan I 

Dari lembar observasi yang diperoleh pada kegiatan observasi siklus I, terdapat siswa yang aktif 

berinteraksi sebesar 59% atau sejumlah 20 orang, dengan aspek tertinggi adalah aspek keaktifan 

siswa berinteraksi pada saat mengerjakan tugas kelompok dan aspek terendah adalah aspek 

keberanian siswa dalam mengeluarkan pendapat (lihat lampiran 11).  Dengan demikian ada 41% 

siswa yang belum aktif berinteraksi.  Kondisi tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel .  Kondisi Interaksi Siswa Siklus I 

No. Aspek yang diukur Prosentase 

1 Motivasi siswa tinggi 59% 

2 Motivasi siswa rendah 41% 

Sumber :  Data primer hasil observasi interaksi siswa siklus I 
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Tabel 3 di atas agar lebih jelas digambarkan dalam diagram berikut ini: 

 
Gambar.  Diagram Hasil Pengamatan Interaksi Siswa Siklus I 

 

Target keberhasilan sebesar 65% atau sejumlah 16 orang.  Dari hasil yang diperoleh menunjukkan 

target keberhasilan tindakan untuk interaksi siswa pada siklus I belum tercapai. 

 

c. Hasil Refleksi Tindakan I 

Pada siklus I criteria keberhasilan tindakan untuk motivasi siswa, interaksi siswa, dan hasil belajar 

siswa belum tercapai.  Hal ini dimungkinkan karena metode cooperative script adalah metode baru 

sehingga siswa belum paham.  Dari hasil penelitian proses pembelajaran dengan menggunakan 

metode sebagai berikut: Motivasi Siswa, motivasi siswa diperoleh dari angket.  Hasil angket 

menunjukkan setelah pembelajaran dengan metode cooperative script siswa dengan motivasi tingi 

sebesar 71% atau sejumlah 24 orang.  Dimana respon tertinggi siswa terdapat pada aspek perolehan 

hasil belajar maksimal dengan menerapkan metode cooperative script dan ketertarikan dalam belajar 

dengan menggunakan metode bervariatif  seperti metode cooperative script.  Sedangkan respon 

terendah siswa terdapat pada aspek keinginan siswa untuk mengerahkan seluruh kemampuan yang 

ada untuk mencapai tujuan setelah pembelajaran dengan metode cooperative script.   

 

Dari hasil angket tersebut diketahui bahwa target keberhasilan tindakan untuk motivasi siswa belum 

terpenuhi.  Hal ini dapat disebabkan karena pembelajaran dengan metode cooperative script baru 

pertama diterapkan sehingga siswa belum terbiasa dan belum mengerti benar mengenai metode ini. 

1) Interaksi Siswa 

Interaksi siswa diperoleh dari hasil observasi.  Hasil observasi menunjukkan terdapat siswa yang aktif  

berinteraksi sebesar 59% atau sejumlah 20 orang, dengan aspek tertinggi adalah aspek keaktifan 

siswa berinteraksi pada saat mengerjakan tugas kelompok dan aspek terendah adalah aspek 

keberanian siswa dalam mengeluarkan pendapat.   

 

Pada awal pembelajaran dengan menerapkan metode cooperative script siswa masih rendah.  

Kegiatan diskusi belum berjalan dengan baik.  Siswa yang aktif berinteraksi hanya beberapa orang 

saja, dan masih sangat jarang yang mau mengajukan pertanyaan kepada guru. 

 

Berikut ini persepsi guru dan siswa atas pembelajaran sejarah menggunakan metode cooperative 

script pada siklus I: Persepsi Guru, guru memaparkan pembelajaran dengan metode cooperative script 

membuat siswa lebih tertarik mengikuti pembelajaran, dimungkinkan karena metode ini tergolong 

metode baru yang belum pernah diterapkan sebelumnya.  Pada awal pelaksanaan pembelajaran perlu 

memberi pengarahan yang jelas sehingga siswa tidak bingung dan media pembelajaran yang tersedia 

harus dioptimalkan.  Persepsi Siswa, siswa menyatakan bahwa metode cooperative script membuat 

mereka lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran.  Sebagian siswa masih bingung dengan 

pembelajran yang telah terlaksana. 

Siswa aktif

berintereaksi 59%

Siswa tidak aktif

berinteraksi 41%
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d. Temuan Penelitian untuk Perbaikan Siklus I 

Pada siklus I, siswa terlihat antusias dalam mengikuti pembelajaran dengan tetap mengikuti protokol 

kesehatan  untuk mencegah penularan corona Virus, tetapi masih terlihat bingung dengan adanya 

penerapan metode cooperative script sehingga mereka kurang optimal.  Pada kegiatan diskusi hanya 

beberapa siswa saja yang aktif berinteraksi.  Sebagian siswa terlihat ramai, kurang serius selama 

pembelajaran berlangsung.  Salah satu upaya agar siswa semakin tertarik maka pada siklus II tugas 

kelompok menggunakan media gambar dan sebelum diskusi kelompok guru memberi pengarahan 

kepada siswa agar siswa jelas mau dibawa kemana. 

 

1. Penelitian Siklus II. 

a. Perencanaan Tindakan II 

Tahap perencanaan tindakan II meliputi kegiatan sebagai berikut: Peneliti bersama guru 

mendiskusikan scenario pembelajaran sejarah, scenario menggunakan metode cooperative script 

dengan pembelajaran sebagai berikut: Rencana Tindakan dimulai pada hari kamis Kamis, 2 

September 2020. Salam pembuka, mengecek kehadiran siswa, mengatur tempat duduk untuk tidak 

berdekatan untuk mencegah penularan virus Corona. Guru membangkitkan kesiapan belajar siswa 

dengan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari yakni 

perkembangan kehidupan Negara-negara kerajaan Islam di Indonesia. Guru menginformasikan 

metode pembelajaran yang akan dilaksanakan dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Guru 

menyajikan materi perkembangan kehidupan Negara-negara kerajaan Islam di Indonesia. Siswa diberi 

kesempatan bertanya mengenai hal-hal yang belum jelas. Guru menyuruh siswa untuk mencari 

pasangan masing-masing. Guru menetapkan siswa siapa yang pertama berperan sebagai pembicara. 

Siswa mengerjakan tugas dari guru untuk didiskusikan dengan pasangannya masing-masing.. Guru 

bersama pengamat mengamati interaksi siswa selama pembelajaran berlangsung. Siswa bersama guru 

membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari,  Guru memberikan angket kepada siswa untuk 

mengetahui motivasi siswa berkaitan dengan pembelajaran dengan metode cooperative script. Guru 

menginformasikan kepada siswa untuk mempersiapkan diri mengikuti post tes pada pertemuan 

berikutnya sebelum menutup pelajaran. 

b. Pelaksanaan Tindakan II 

Pada Pelaksanaan Tindakan II diterapkan metode cooperative script peneliti bertindak sebagai guru 

(mengajar) dan dibantu oleh seorang pengamat.  Pelaksanaan Tindakan II dilakukan dimulai  pada 

hari Rabu  tanggal 2 September 2020 di ruang kelas XI IPS 3.  Pertemuan dilaksanakan selama 2 x 45 

menit.  Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada dalam scenario 

pembelajaran dan RPP. 

 

Materi pada pelaksanaan tindakan II ini adalah perkembangan kehidupan Negara-negara kerajaan 

Islam di Indonesia.  Urutan pelaksanaan tindakan tersebut adalah sebagai berikut: Guru mengawali 

kegiatan pembelajaran denga salam, kemudian mengecek kehadiran siswa. Guru melakukan, 

pengaturan tempat duduk untuk tidak berdekatan agar tidak tertular corona virus, selanjutnya  

apersepsi dengan membangkitkan kesiapan belajar siswa yakni mengajukan pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi yang akan dipelajari yakni perkembangan kehidupan Negara-negara 

kerajaan Islam di Indonesia. Guru menginformasikan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan 

dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Guru mengulang materi perkembangan kehidupan Negara-

negara kerajaan Islam di Indonesia.  Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum 

jelas. Guru menyuruh siswa untuk mencari pasangan masing-masing. Guru menetapkan siswa siapa 

yang pertama berperan sebagai pembicara. Siswa mengerjakan tugas dari guru untuk didiskusikan 

dengan pasangannya masing-masing, dengan media gambar/peta. Siswa mempresentasikan hasil 
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diskusi, siswa yang lain menyimak dan mencatat ide-ide pokok untuk ditanyak bila kurang jelas. 

Guru menarik kesimpulan dari proses pembelajaran. Penutup, dan mengingatkan untuk belajar di 

rumah. Pertemuan selanjutnya dilaksanakan dilaksanakan tanggal 9 september 2020 dan tanggal 16 

september 2020, dengan Langkah Langkah pembelajaran seperti siklus I, alokasi waktu setiap kali 

pertemua 2 x 45 menit. 

c. Observasi Tindakan II 

Dalam pengamatan peneliti dibantu oleh satu pengamat yakni oleh Sri Susilowati, S.Pd.  Pengamatan 

dilaksanakan untuk mengamati interaksi siswa selama pembelajaran berlangsung.  Hasil pengamatan 

dicatat dalam lembar observasi 

d. Refleksi Tindakan II 

Pada tahap ini dilakukan analisis tentang keberhasilan tindakan terhadap motivasi siswa, 

interaksisiswa dan hasil belajar siswa, sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan atau belum.  

Hasil yang diperoleh pada siklus II dibandingkan dengan siklus I. 

 

2. Hasil Penelitian Tindakan Kelas Siklus II dan Temuan Penelitian 

a. Hasil Angket Tindakan II 

Dari angket motivasi diperoleh siswa yang memiliki motivasi tinggi sebesar 94% siswa atau sejumlah 32 

orang.  Respon tertinggi siswa terdapat pada aspek ketertarikan siswa dalam belajar dengan menggunakan 

metode yang bervariatif seperti metode cooperative script. 

 

Keberhasilan tindakan sebesar 80% siswa memiliki motivasi tinggi.  Dari hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa target keberhasilan tindakan untuk  motivasi siswa pada siklus II telah tercapai. 

b. Hasil Observasi Tindakan II 

Dari lembar observasi pada kegiatan observasi siklus II terdapat siswa yang aktif berinteraksi sebesar 

86% atau sejumlah 22 orang, dengan aspek tertinggi adalah aspek keaktifan siswa berinteraksi pada 

saat mengerjakan tugas kelompok dan aspek terendah adalah aspek antusias siswa dalam bertanya 

kepada guru mengenai hal yang belum jelas. Target keberhasilan sebesar 65% atau sejumlah 16 

orang.  Dari hasil yang diperoleh menunjukkan target keberhasilan tindakan untuk interaksi siswa 

telah tercapai. 

 

c. Hasil Refleksi Tindakan II 

Pada siklus II criteria keberhasilan tindakan untuk motivasi siswa, interaksi siswa, dan hasil belajar 

siswa sudah tercapai.  Dari hasil penelitian proses pembelajaran dengan menggunakan metode 

cooperative script sebagai berikut: Motivasi siswa diperoleh dariangket.  Hasil angket menunjukkan 

siswa dengan motivasi tinggi sebesar 94% atau sejumlah 24 orang.  Dimana respon tertinggi siswa 

terdapat pada aspek ketertarikan siswa dalam belajar dengan menggunakan metode yang bervariatif 

seperti metode cooperative script sedangkan respon terendah siswa terdapat pada aspek keinginan 

siswa dalam mengerahkan kemampuan untuk mencapai tujuan setelah pembelajaran dengan metode 

cooperative script. 

 

Dari hasil angket tersebut diketahui bahwa motivasi siswa pada siklus II mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan siklus I dan telah mencapai target yang telah ditentukan.  Hal ini dimungkinkan 

karena siswa sudah terbiasa dengan metode cooperative script. 

 

1) Interaksi Siswa 

Interaksi siswa diperoleh dari observasi.  Hasil observasi menunjukkan terdapat siswa yang aktif  

berinteraksi sebesar 86% atau sejumlah 22 orang, dengan aspek tertinggi adalah aspek keaktifan 
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siswa berinteraksi pada saat mengerjakan tugas kelompok dan aspek antusias siswa dalam bertanya 

kepada guru mengenai hal yang belum jelas. 

 

Pada kegiatan diskusi pada pembelajaran siklus II sudah berjalan baik.  Dalam kegiatan diskusi 

sebagian besar siswa sudah berinteraksi secara aktif dan memanfaatkan waktu dengan baik.  

 

Dari uraian di atas maka dapat dibuat table perbandingan hasil penelitian siklus I dan siklus II 

Tabel.  Perbandingan HasilPenelitian Siklus I dan Siklus II 

No. Aspek Siklus I Siklus II Target 

1 Motivasi Siswa 71% 94% 80% 

2 Interaksi Siswa 59% 86% 65% 

Sumber :  Data Primer Hasil Angket dan Observasi Siklus I dan Siklus II 

 

Dari hasil penelitian siklus I dan siklus II mengalami peningkatan yaitu untuk motivasi siswa siklus I 

sebesar 71% di siklus II menjadi 94%, sehingga mengalami peningkatan sebesar 23,  sedangkan 

interaksi siswa siklus I semula 59% di siklus II menjadi 86% sehingga mengalami peningkatan 27%. 

 

Berikut ini persepsi guru dan siswa atas pembelajaran sejarah dengan metode cooperative script. Guru 

memaparkan pembelajaran dengan metode cooperative script pada siklus II ini lebih baik apabila 

dibandingkan siklus I.  walaupun masih ada beberapa kekurangan yaitu kurang mengefektifkan 

waktu, yakni belum mendisiplinkan anak mengerjakan tugas dengan tepat waktu.  Setiap pertanyaan 

yang dijawab hanya ditanggapi oleh satu siswa hendaknya ditanggapi lebih dari satu dan setiap jerih 

payah siswa hendaknya diberi hasil.  Tetapi pada siklus II respon siswa terlihat lebih, dimungkinkan 

karena siswa sudah tidak bingung dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Penerapan metode 

cooperative script siklus II juga lebih meningkatkan peran serta dan interaksi siswa. 

 

Persepsi Siswa, siswa menyatakan bahwa metode membuat mereka lebih tertarik dalam mengikuti 

pembelajaran.  Sebagian besar siswa merasa puas dengan pembelajaran yang telah terlaksana yakni 

dengan penerapan metode cooperative script. 

 

d. Temuan Penelitian Siklus II 

Pada siklus II, siswa terlihat lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran.  Hal ini ditunjukkan 

dengan meningkatnya interaksi siswa, baik interaksi siswa dengan guru maupun interaksi siswa 

dengan siswa yang lain. Siswa memanfaatkan waktu berdiskusi dengan teman satu kelompoknya, 

meskipun ada beberapa siswa yang terlihat tidak serius. 

A. Analisis Pelaksanaan Tindakan Kelas dalam Penerapan Metode Cooperative Script pada 

Pembelajaran Sejarah 

 

1. Perencanaan yang Dilakukan Guru untuk Mempersiapkan Metode Cooperative Script 

Sebelum melaksanakan penelitian tindakan kelas sebagai upaya meningkatkan motivasi siswa dalam 

pembelajaran sejarah menggunakan metode cooperative script peneliti sebagai pengajar harus 

mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah menggunakan 

metode cooperative script. 

 

Berikut perencanaan yang dilakukan oleh peneliti: Menyusun beberapa instrument penelitian yang 

akan digunakan dalam tindakan dengan menggunakan metode cooperative script yakni RPP, kertas 
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bernomor, angket, lembar observasi, soal tes untuk akhir tiap siklus. Mendiskusikan perencanaan 

tindakan tiap siklus dengan guru pengampu mata pelajaran sejarah sebagai guru mitra. 

 

2. Implikasi Metode Cooperative Script terhadap Motivasi Siswa pada Pembelajaran 

Sejarah 

Hasil pelaksanaan tindakan pada siklus I dan siklus II dapat dinyatakan bahwa terjadi peningkatan 

motivasi siswa pada pembelajaran sejarah, dengan menerapkan metode cooperative script dari siklus I 

ke siklus II.  Hal tersebut dapat dilihat dari table berikut ini: 

Tabel 7.  Perbandingan motivasi siswa saat pembelajaran 

No Kategori 
Siklus 

I 
Prosentase 

Siklus 

II 
Prosentase 

1 Motivasi siswa tinggi 24 71% 32 96% 

2 Motivasi siswa rendah 10 29% 2 4% 

Sumber :  Data primer hasil angket motivasi antar siklus siswa Kelas XI IPS 3 

 

Dengan demikian penerapan metode cooperative script dapat meningkatkan motivasi siswa.  Dari 

hasil angket pula diketahui aspek tertinggi adalah aspek ketertarikan siswa dalam belajar dengan 

menggunakan metode yang bervariatif seperti metode cooperative script.  Melalui metode cooperative 

script siswa dapat mengemukakan pendapatnya, saling bekerjasama, saling bertukar pendapat, dengan 

cirri utama yakni penomoran maka setiap siswa tetap bertanggungjawab atas nomornya masing-

masing.  Selain meningkatkan motivasi siswa metode cooperative script juga meningkatkan interaksi 

siswa. 

3. Hambatan atau Kendala yang dihadapi Guru dalam Penerapan Metode Cooperative 

Script 

 

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam penerapan metode cooperative script antara lain: 

Metode cooperative script tergolong metode baru dan belum pernah diterapkan di SMA Negeri 1 

Punggur sehingga sebagian siswa terlihat belum paham benar. Beberapa siswa ada yang merasa tidak 

nyaman berada dalam kelompok belajarnya karena tidak bersama dengan anggota kelompok 

bermainnya. 

 

4. Upaya untuk Mengatasi Hambatan atau Kendala yang Dihadapi Guru dalam 

Penerapan Metode Cooperative Script. 

Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerapan metode cooperative script antara lain sebagai 

berikut: Guru menjelaskan lebih terinci lagi tahapan-tahapan dalam pelaksanaan metode cooperative 

script pada awal pembelajaran dengan menggunakan media yang tersedia dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum jelas. Guru menumbuhkan 

rasa tanggungjawab siswa pada tugas kelompoknya dan keseriusan dalam mengikuti pembelajaran. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Dari hasil penerapan pembelajaran dengan metode cooperative script oleh peneliti pada siswa kelas 

XI IPS 3 SMA Negeri 1 Punggur tahun pelajaran 2020/2021 dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Penerapan metode cooperative script dapat meningkatkan motivasi siswa pada pembelajaran sejarah 

kelas XI IPS 3 SMA Negeri 1 Punggur tahun pelajaran 2020/2021.  Dimana hasil pelaksanaan 

tindakan siklus I sebesar 71% siswa memiliki motivasi tinggi dan siklus II sebesar 94% siswa 

memiliki motivasi tinggi, sehingga hasil pelaksanaan tindakan siklus I ke siklus II terdapat 
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peningkatan jumlah siswa yang memiliki motivasi tinggi yaitu 23%.  Pada hasil pengamatan untuk 

interaksi siswa siklus I terdapat 59% siswa aktif berinteraksi dan siklus II sebesar 86% siswa aktif 

berinteraksi, sehingga terdapat peningkatan jumlah siswa yang aktif berinteraksi dari siklus I ke siklus 

II yaitu 27%.  Untuk hasil belajar siswa siklus I sebesar 74% siswa mencapai batas ketuntasan dan 

siklus II sebesar 91% siswa mencapai batas ketuntasan, sehingga terdapat peningkatan jumlah siswa 

yang mencapai batas ketuntasan dari siklus I ke siklus II yaitu 17%. 

 

Saran 

Berdasarkan implikasi di atas dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: Kepada Sekolah, Sekolah 

hendaknya menyediakan media dan fasilitas secara optimal sehingga keberhasilan dalam proses 

pembelajaran di sekolah dapat terlaksana secara optimal. Sekolah hendaknya mengadakan bimbingan 

kepada guru agar keberhasilan dalam proses pembelajaran di kelas tercapai. Kepada Guru Pengajar, 

para guru hendaknya memilih dan mengaplikasikan metode cooperative script pada pembelajaran 

sejarah di kelas karena dapat meningkatkan motivasi siswa. Para guru hendaknya memilih dan 

mengaplikasikan metode cooperative script karena cocok diterapkan dalam pembelajaran sejarah 

sebagai upaya meningkatkan interaksi siswa. Para guru hendaknya memilih dan mengaplikasikan 

metode cooperative script pada pembelajaran sejarah di dalam kelas karena berdampak positif pada 

peningkatan hasil belajar siswa. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to describe the effectiveness of the ethnochemistry-based discovery learning model 

in improving students' science process skills on electrolyte and nonelectrolyte solutions. This research was 

conducted at SMA Negeri 9 Bandar Lampung. The population in this study were students of class X IPA 4 

SMA Negeri 9 Bandar Lampung in the academic year 2021/2022. The sampling technique used is purposive 

sampling by setting predetermined criteria based on previous information. Based on the results of research and 

discussion, it can be concluded that the ethnochemistry-based discovery learning model is effective in 

improving students' science process skills on electrolyte and nonelectrolyte solutions with an average n-gain 

KPS of experimental class students is higher, namely in the experimental class of 0.29 . 

Key Word: Discovery Learning, Ethnochemistry, Students' Science Skills 

 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan efektivitas model pembelajaran discovery leraning 

berbasis etnokimia dalam meningkatkan keterampilan proses sains siswa pada materi larutan elektrolit dan 

nonelektrolit. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Adapun populasi dalam penelitian 

ini yaitu siswa kelas X IPA 4 SMA Negeri 9 Bandar Lampung tahun pelajaran 2021/2022. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan yaitu purposive sampling dengan cara menetapkan kriteria-kriteria yang telah 

ditentukan berdasarkan informasi sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa model discovery learning berbasis etnokimia efektif dalam meningkatkan 

keterampilan proses sains siswa pada materi larutan elektrolit dan nonelektrolit dengan rata-rata n-gain KPS 

siswa kelas eksperimen lebih tinggi yaitu pada kelas eksperimen sebesar 0,29.  

Kata Kunci: Discovery Learning, Etnokimia, Keterampilan Sains Siswa 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Hakikat ilmu kimia adalah ilmu kimia sebagai proses, produk, dan sikap atau nilai (Chang, 2004). 

Berdasarkan hal tersebut, dalam mempelajari sains tidak hanya mempelajari tentang pengetahuan, 

tetapi menekankan juga pada aspek proses yaitu bagaimana melibatkan individu secara aktif membuat 

ataupun merevisi hasil belajar yang diperolehnya menjadi suatu pengalaman yang bermanfaat bagi 

individu tersebut (Ertikanto, 2016). Dalam penguasaan proses tersebut diperlukan suatu keterampilan 

yaitu keterampilan proses sains (Semiawan dkk., 1984).  
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Keterampilan proses sains merupakan keterampilan yang diperoleh melalui latihan kemampuan 

mental, fisik, dan sosial yang berperan sebagai keterampilan dasar untuk memperoleh keterampilan 

yang lebih tinggi (Ertikanto, 2016). Keterampilan proses sains digunakan siswa untuk 

menghubungkan informasi baru dengan informasi lama untuk membangun hubungan yang bermakna 

antara fakta (Suryaningsih, 2017). Keterampilan proses sains dapat digunakan sebagai alternatif untuk 

memperbaiki kemampuan berpikir peserta didik sehingga dapat membantu peserta didik dalam 

menemukan konsep materi (Minasari, Hadisaputra, & Setiadi, 2020). 

 

Salah satu Kompetensi Dasar (KD) kurikulum 2013 pada mata pelajaran kimia kelas X, yaitu KD 3.8 

menganalisis sifat larutan elektrolit dan larutan nonelektrolit berdasarkan daya hantar listriknya dan 

KD 4.8 merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan untuk 

mengetahui sifat larutan elektrolit dan larutan nonelektrolit. Berdasarkan KD tersebut diharapkan 

melalui serangkaian proses seperti merancang, melakukan dan menyimpulkan serta menyajikan hasil 

percobaan siswa dapat menganalisis sifat larutan elektrolit dan nonelektrolit. Di mana dalam 

melaksanakan kegiatan ilmiah tersebut diperlukan keterampilan proses sains.  

 

Faktanya di lapangan guru lebih menguatamakan aspek produk dibandingkan prosesnya. Hal ini 

sesuai dengan hasil pengalaman saya selama mengajar sebagai guru mata pelajaran kimia kelas X di 

SMA Negeri 9. Di mana dalam proses pembelajaran masih didominasi oleh guru sebagai sumber 

belajar. Sehingga ketidakikutsertaan siswa dalam proses penemuan ilmu pengetahuan ini akan 

berdampak pada rendahnya keterampilan proses sains dan pemahaman konsep. Hal ini ditunjukan 

dengan masih banyaknya siswa yang mengalami remedial ketika ujian atau ulangan harian. Salah satu 

cara untuk melatihkan keterampilan proses sains siswa yaitu melalui penggunaan model pembelajaran 

discovery learning berbasis etnokimia. 

 

Rosa dan Orey (2011) menyatakan bahwa etnokimia merupakan budaya yang dimiliki oleh 

sekelompok orang tertentu, di mana dalam budaya tersebut memiliki keterkaitan dengan kimia 

(Seprianto & Hasibuan, 2021). Etnokimia adalah berbagai praktik budaya yang melalui identifikasi 

menggambarkan penerapan ilmu kimia (Sutrisno, Wahyudiati, & Louise, 2020). Pembelajaran kimia 

berbasis etnosains/etnokimia merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar dan perancangan 

pengalaman belajar kimia yang mengintegrasikan budaya lokal (keraifan lokal) sebagai bagian dalam 

proses pembelajaran (Sumarni, 2018). Strategi pembelajaran berbasis etnokimia akan membuat 

peserta didik ikut secara aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan dalam kelas etnokimia, 

pertama peserta didik diberikan penjelasan singkat mengenai etnosains yang berada di daerahnya 

untuk mengidentifikasi praktik budaya yang relevan dengan pembelajaran kimia sehingga dapat 

diintegrasikan dengan pembelajaran kimia yang akan digunakan dalam fokus pembelajaran. Di akhir 

pembelajaran, guru memberikan instruksi untuk menghubungkan praktik budaya dengan materi yang 

diajarkan. Berdasarkan hal tersebut ide-ide yang diungkapkan siswa diperoleh dari serangkaian 

tahapan dalam proses pembelajaran (Abumchukwu, Eke, & Achugbu, 2021); (Damayanti, Rusilowati, 

& Linuwih, 2017). Selain itu, penerapan etnokimia dalam pembelajaran dapat berperan sebagai 

laboratorium dan media pembelajaran yang alami sehingga menghasilkan ilmu kimia. Sehingga 

pendekatan etnosains juga diharapkan mampu mengembangkan keterampilan proses sains siswa 

sebagai dampak dari kegiatan seperti observasi, diskusi, presentasi dan praktikum (Sutrisno, 

Wahyudiati, & Louise, 2020). Pendekatan etnosains/etnokimia dapat diintegrasikan ke dalam 

berbagai model pembelajaran, salah satunya adalah model pembelajarann discovery learning (Pertiwi 

& Firdausi, 2019). 
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Model discovery learning merupakan salah satu model instruksional kognitif, di mana pengetahuan 

yang diperoleh merupakan hasil dari pencarian secara aktif melalui berbagai kegiatan dalam proses 

pembelajaran (Dahar, 1989). Model pembelajaran penemuan bertujuan untuk menciptakan susasana 

pembelajaran yang lebih aktif. Hal ini dikarenakan peserta didik tidak hanya mendapatkan penjelasan 

dari guru, melainkan dengan bimbingan guru tersebut siswa memperoleh sendiri pengetahuannya 

melalui sumber-sumber yang ada (Lidiana, Gunawan, & Taufik, 2018). Tahapan dalam proses 

pembelajaran menggunakan model discovery learning, yaitu stimulation (pemberian rangsangan), 

problem steatment (indentifikasi masalah), data collection (pengumpulan data), data processing 

(pengolahan data), verification (pembuktian), dan generalization (menarik kesimpulan) (Tim 

Penyusun, 2014). Pada tahap stimulation keterampilan proses sains yang dilatihkan yaitu mengamati. 

Pada tahap problem steatment keterampilan proses sains yang dilatihkan yaitu menanya dan 

merumuskan hipotesis. Pada tahap data collection keterampilan proses sains yang dilatihkan yaitu 

mengamati. Pada tahap data processing keterampilan proses yang dilatihkan yaitu mengklasifikasi, 

meramalkan, menerapkan konsep, dan menyimpulkan. Pada tahap verification keterampilan proses 

yang dilatihkan yaitu menyimpulkan. Pada tahap generalization keterampilan proses yang dilatihkan 

yaitu mengomunikasikan (Rahmawati, Rosilawati, & Fadiawati, 2018); (Jamil, Rosilawati, & 

Fadiawati, 2018); (Rahayu, Efkar, & Sofya, 2018) 

 

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris yang telah diuraikan, model pembelajaran discovery learning 

berbasis etnokimia dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Beberapa penelitian juga 

menyatakan bahwa model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan keterampilan proses 

sains siswa, salah satunya yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Nur Ngafifah Jamil (2018), di 

mana hasil penelitian menunjukan bahwa model pembelajaran ini efektif dalam meningkatkan 

keterampilan proses sains siswa. Selain itu, secara terpisah penerapan etnokimia dalam pembelajaran 

juga berpengaruh terhadap keterampilan proses sains siswa. Salah satu penelitian yang mengkaji hal 

ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hari Sutrisno, Dwi Wahyudiati, dan Isna Supiah Yosephine 

Louise (2020), yang mana hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan etnokimia dalam 

pembelajaran dapat berperan sebagai laboratorium dan media pembelajaran yang alami sehingga 

menghasilkan ilmu kimia. Namun, penerapan yang menggabungkan antara model pembelajaran 

discovery learning dan etnokimia pada materi larutan elektrolit dan nonelektrolit belum dilakukan. 

Sehingga berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Model 

Pembelajaran Discovery Learning Berbasis Etnokimia Pelangiran dalam Meningkatkan Keterampilan 

Proses Sains Siswa pada Materi Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah 

efektivitas model pembelajaran discovery leraning berbasis etnokimia dalam meningkatkan 

keterampilan proses sains siswa pada materi larutan elektrolit dan nonelektrolit? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan 

efektivitas model pembelajaran discovery leraning berbasis etnokimia dalam meningkatkan 

keterampilan proses sains siswa pada materi larutan elektrolit dan nonelektrolit. 

 

Tinjauan Pustaka 

Etnosains atau ethnoscience terdiri dari dua kata, kata pertama berasal dari bahasa Yunani yaitu 

ethnos yang berarti bangsa dan scientia berasal dari bahasa Latin yang artinya pengetahuan. Etnosains 

merupakan pengetahuan suatu kelompok masyarakat tertentu yang memengaruhi pandangan dan 
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pemahaman masyarakat terhadap alam. Pengetahuan ini bersifat turun temurun berdasarkan 

pengalaman dan penjelasan mengenai dunia, diverifikasi, dan disampaikan secara individu dan 

kolektif baik secara lisan maupun tulisan (Sumarni, 2018; Wahyu, 2017). Etnosains merupakan 

kegiatan mentransformasikan sains asli berupa pengetahuan masyarakat terhadap alam yang berasal 

dari kepercayaan turun temurun dan masih mengandung mitos (Ahmad, Sakti, & Setiawan, 2020). 

Etnosains merupakan kajian mengenai sistem pengetahuan masyarakat terhadap budaya dan peristiwa 

di sekitarnya yang berkaitan dengan alam semesta, yang mana kebenarannya dapat dijelaskan secara 

ilmiah. Menurut Ahmisa terdapat tiga kajian etnosains, pertama kajian etnosains yang 

menitikberatkan pada budaya ditinjau dari klasifikasi lingkungan atau situasi sosoal. Kedua kajian 

etnosains yang menitikberatkan pada kebudayaan dalam hal perilaku masyarakat yang berkaitan 

dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Ketiga etnosains yang menitikberatkan pada 

kebudayaan ditinjau dari prinsip-prinsip terjadinya suatu peristiwa dalam masyarakat (Fitria & 

Wisudawati, 2018). Hardesty mendefinisikan etnosains sebagai kajian mengenai pengetahuan yang 

dikembangkan oleh budaya tertentu untuk mengklasifikasikan objek, aktivitas, dan peristiwa dari 

alam semesta tertentu. Menurut Abonyi pengetahuan yang berasal dari budaya dan berkaitan dengan 

objek dan pristiwa alam berpotensi mempunyai cabang dengan ilmu pengetahuan barat, yang salah 

satunya mencakup etnokimia (Fasasi, 2017). Rosa dan Orey mendefinisikan etnokimia sebagai 

budaya yang dimiliki oleh sekelompok orang tertentu, di mana dalam budaya tersebut memiliki 

keterkaitan dengan kimia (Seprianto & Hasibuan, 2021). Etnokimia adalah berbagai praktik budaya 

melalui identifikasi menggambarkan penerapan ilmu kimia (Sutrisno, Wahyudiati, & Louise, 2020). 

 

Memahami konsep kimia tidak hanya dilakukan dengan mempelajari ilmu kimia secara langsung, 

akan tetapi lebih mudah dipahami jika dikontekstualisasikan dengan kebudayaan agar menghasilkan 

pembelajaran yang bermakna. Selain itu, latar belakang budaya yang dimiliki oleh siswa atau 

masyarakat di mana sekolah itu berada juga sangat memengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. 

Hal ini dikarenakan memasukan unsur budaya dalam proses pembelajaran dapat mendorong siswa 

untuk melakukan observasi secara langsung sehingga akan memudahkan dalam melakukan 

identifikasi, menjelaskan fenomena secara ilmiah, dan menyimpulkan. Penerapan etnokimia dalam 

pembelajaran dapat berperan sebagai laboratorium dan media pembelajaran yang alami sehingga 

menghasilkan ilmu kimia. Sehingga pendekatan etnosains juga diharapkan mampu mengembangkan 

keterampilan proses sains siswa sebagai dampak dari kegiatan seperti observasi, diskusi, presentasi 

dan praktikum (Sutrisno, Wahyudiati, & Louise, 2020); (Pertiwi & Firdausi, 2019); (Gabel, 1999); 

(Damayanti, Rusilowati, & Linuwih, 2017); (Palupi, Sudarmin, & Wardani, 2018).  

 

Pembelajaran kimia berbasis etnosains/etnokimia merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar 

dan perancangan pengalaman belajar kimia yang mengintegrasikan budaya lokal (keraifan lokal) 

sebagai pengetahuan awal untuk mempermudah peserta didik dalam memahami materi kimia. 

Sehingga siswa memperoleh dampak secara langsung dari materi yang dipelajari akibat dari kegiatan 

mengaitkan antara materi pelajaran dan kearifan lokal serta sebagai suatu usaha untuk membangun 

bangsa dan negara. Pembentukan pengetahuan ilmiah berbasis masyarakat lokal dan kearifan lokal 

secara konseptual melalui kegiatan identifikasi, verifikasi, formulasi, konseptualisasi pengetahuan 

sains ilmiah melalui proses akomodasi, asimilasi, dan interpretasi. Sumarni dan George menyatakan 

bahwa prinsip dari pembelajaran kimia terintegrasi etnosains yaitu harus ada keterkaitan antara materi 

pembelajaran kimia yang sedang dipelajari dengan pengetahuan asli masyarakat, bermakna dan 

berguna dalam kehidupan/pembelajaran di sekolah. Karakteristik pembelajaran kimia terintegrasi 

etnosains yaitu memasukkan unsur-unsur budaya lokal ke dalam proses pembelajaran, misalnya 

bahan ajar, metode pembelajaran dan media pembelajaran; pembelajaran berpusat pada siswa melalui 
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kegiatan seperti mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuannya; pembelajaran menjadi 

bermakna (Sumarni, 2018); (Widyaningrum, 2018). 

 

Sebelum melakukan pembelajaran berbasis etnosains, guru perlu melakukan identifikasi kearifan 

lokal yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari agar tidak merubah pelajaran yang ada di 

kurikulum serta mata pelajaran yang berlaku. Kesesuaian kearifan lokal dengan materi pelajaran 

dapat dilihat dari segi analogi, representasi, presepsi, visualisasi, dan interpretasi. Di mana konsep 

analogi adalah cara menghubungkan suatu hubungan komparatif dengan suatu konsep yang memiliki 

keterkaitan antar konsep untuk menjelaskan suatu makna yang terkait. Pengajaran dengan analog 

memungkinkan siswa ikut aktif dalam pembelajaran sehingga akan memudahkan siswa dalam 

menghubungkan informasi baru dengan infromasi sebelumnya untuk bisa menghubungkan informasi 

yang diperoleh di kelas dengan pengalaman sehari-hari. (Widyaningrum, 2018); (Wahyu, 2017); 

(Sutrisno, Wahyudiati, & Louise, 2020). 

 

Strategi pembelajaran berbasis etnokimia akan membuat peserta didik ikut secara aktif dalam proses 

pembelajaran. Hal ini dikarenakan dalam kelas etnokimia, pertama peserta didik diberikan penjelasan 

singkat mengenai etnosains yang berada di daerahnya. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

praktik budaya yang relevan dengan pembelajaran kimia sehingga dapat diintegrasikan dengan 

pembelajaran kimia yang akan digunakan dalam fokus pembelajaran. Di akhir pembelajaran, pendidik 

memberikan instruksi untuk menghubungkan praktik budaya dengan materi yang diajarkan. 

Berdasarkan hal tersebut ide-ide diungkapkan siswa diperoleh dari serangkaian tahapan dalam proses 

pembelajaran (Abumchukwu, Eke, & Achugbu, 2021); (Damayanti, Rusilowati, & Linuwih, 2017). 

 

Penerapan pendekatan pengajaran etnosains didasarkan pada rekomendasi pengajaran sains dari 

Culture-Responsive Curriculum for Indigenous People (CCIP) dan Sciencce for All Movement 

(UNESCO, 1991), yaitu: Isi, bahasa, simbol, desain, dan tujuan kurikulum harus dikaitkan dengan 

pengalaman dan tujuan anak sehari-hari. Teori dikaitkan dengan praktik, tujuan manusia, kualitas 

hidup, dan pengalaman di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Belajar mengajar harus 

dimulai dari keyakinan, minat, dan keterampilan belajar yang dibawa siswa ke kelas dan harus 

membantu masing-masing memperluas dan merevisi kemampuan dan pemahaman (Hiwatig, 2008). 

 

Tujuan dari pembelajaran berbasis etnosains yaitu memperkenalkan peserta didik mengenai fakta 

yang sudah berkembang di suatu masyarakat, yang kemudian dikaitkan dengan sains ilmiah dan 

pengetahuan (Indrawati & Qosyim, 2017); (Ahmad, Sakti, & Setiawan, 2020) 

 

Model discovery learning merupakan salah satu model instruksional kognitif yang dikembangkan 

oleh Jerome Burner. Menurutnya pengetahuan yang diperoleh siswa merupakan hasil dari pencarian 

secara aktif melalui berbagai kegiatan dalam proses pembelajaran (Dahar, 1989). Hosnan 

mendefinisikan discovery learning sebagai model pembelajaran konstruktivisme yang bertujuan untuk 

menciptakan susasana belajar aktif dengan mengarahkan siswa untuk menemukan konsep, informasi, 

dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya (Jamil, Rosilawati, & Fadiawati, 2018); 

(Kusuma, Rosilawati, & Fadiawati, 2018); (Rahmawati, Rosilawati, & Fadiawati, 2018). Model 

pembelajaran penemuan merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan seluruh kemampuan 

peserta didik secara maksimal untuk bisa mencari dan menemukan sesuatu, baik benda, manusia, atau 

peristiwa melalui serangkaian proses yang sistematis, kritis, logis dan analitis sehingga diharapkan 

peserta didik dapat merumuskan sendiri penemuanya (Lidiana, Gunawan, & Taufik, 2018).  
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Keterampilan proses sains adalah keterampilan yang melibatkan keterampilan kognitif atau 

intelektual, manual dan sosial (Minasari, Hadisaputra, & Setiadi, 2020)). Keterlibatan keterampilan 

kognitif atau intelektual karena dalam melakukan keterampilan proses siswa menggunakan 

pikirannya. Keterlibatan keterampilan manual dalam keterampilan proses karena peserta didik 

melibatkan penggunaan alat dan bahan, pengukuran, penyusunan atau perakitan alat. Sementara, 

keterlibatan keterampilan sosial karena selama proses sains peserta didik berinteraksi dengan 

sesamanya dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar (Ertikanto, 2016).  

 

Selain menekankan pada aspek produk, dalam pembelajaran sains juga perlu memperhatikan aspek 

proses. Hal ini dikarenakan perolehan produk yang melibatkan siswa dalam serangkaian proses 

pembelajaran akan membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan melatih keterampilan proses 

sains siswa. Salah satu KD kelas X SMA yaitu KD 3.8 menganalisis sifat larutan elektrolit dan 

larutan nonelektrolit berdasarkan daya hantar listriknya dan KD 4.8 merancang, melakukan, dan 

menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan untuk mengetahui sifat larutan elektrolit dan larutan 

nonelektrolit. Berdasarkan KD tersebut, melalui serangkaian proses seperti merancang, melakukan 

dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan, diharapkan peserta didik dapat menganalisis 

sifat larutan elektrolit dan nonelektrolit. Di mana dalam melaksanakan kegiatan ilmiah tersebut 

diperlukan keterampilan proses sains. Meningkatkan keterampilan proses sains siswa dapat dilakukan 

melalui penggunaan model discovery learning berbasis etnokimia.  

 

Model pembelajaran discovery learning berbasis etnokimia merupakan model pembelajaran yang 

melibatkan partisipasi aktif siswa dalam memperoleh pengetahuan dengan pemanfaatan budaya lokal 

setempat. Etnokimia yang berkaitan dengan materi larutan elektrolit dan nonelektrolit adalah tradisi 

pelangeran. Masyarakat muslim Lampung meyakini jika melaksanakan tradisi ini sebelum bulan suci 

Ramadhan dapat membersihkan kotoran jasmani dan rohani. Model discovery learning berbasis 

etnokimia dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa melalui tahapan-tahapannya. Pada 

tahap stimulation (stimulasi) guru memberikan persoalan dalam bentuk wacana terkait etnokimia 

pelangeran. Keterampilan proses sains yang dilatihkan pada tahap ini yaitu keterampilan mengamati. 

Tahap kedua yaitu problem steatment, pada tahap ini peserta didik diberikan kesempatan untuk 

mengidentifikasi masalah dari wacana yang sudah diberikan, yang kemudian mengajukan pertanyaan 

sebagai hasil dari identifikasi tersebut dan merumuskan hipotesis. Identifikasi ini meliputi mencatat 

setiap pengamatan secara terpisah, mencari persamaan dan perbedaan, mengontraskan ciri-ciri, 

membandingkan, dan mencari dasar pengelompokan. Sehingga keterampilan proses sains yang 

dilatihkan pada tahap problem steatment adalah mengamati dan memprediksi. Tahap ketiga yaitu data 

collection, pada tahap ini siswa diberi kesempatan untuk mengumpulkan sejumlah data/informasi 

sebagai modal awal untuk menjawab pertanyaan tersebut. Keterampilan proses sains yang dilatihkan 

pada tahap ini yaitu mengamati dan mengklasifikasi. Tahap keempat yaitu data processing, pada 

tahap ini semua data yang terkumpul kemudian diproses, diolah dan ditafsirkan sampai pada tingkat 

kepercayaan tertentu. Keterampilan proses sains yang dilatihkan pada tahap ini yaitu mengamati, 

mengklasifikasi, dan menyimpulkan. Tahap kelima yaitu verification, pada tahap ini dilakukan 

pengujian untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang diajukan. Pembuktian tersebut 

dilakukan dengan cara membandingkan apa yang diperoleh dari hasil pengujian dengan hipotesis 

yang diajukan, sehingga keterampilan proses sains yang dilatihkan pada tahap ini yaitu mengukur dan 

mengomunikasikan. Tahap ketujuh yaitu Generalization, pada tahap ini adalah penarikan kesimpulan. 

Keterampilan proses sains yang dilatihkan pada tahap ini yaitu menyimpulkan dan 

mengomunikasikan. Berdasarkan hal tersebut penggunaan model pembelajaran discovery learning 

berbasis etnokimia dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa pada materi larutan elektrolit 

dan nonelektrolit.  
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Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Adapun populasi dalam penelitian ini 

yaitu siswa kelas X IPA 4 SMA Negeri 9 Bandar Lampung tahun pelajaran 2021/2022. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling dengan cara menetapkan kriteria-

kriteria yang telah ditentukan berdasarkan informasi sebelumnya (Frankel, Wallen, dan Hyun, 2012). 

Di mana peneliti dibantu rekan guru mata pelajaran kimia dan pengalaman saya sendiri selama 

mengajar di kelas X IPA. Karakteristik siswa kelas X IPA4 sangat berbeda dengan kelas X IPA yang 

lain dan melihat nilai rata-rata kimia di masing-masing kelas X, data  tersebut menjadi dasar dalam 

pemilihan sampel yang memiliki kemampuan kognitif dan keterampilan proses sains di kelas 

eksperimen. Dengan menggunakan teknik tersebut, didapatkan kelas penelitian sebagai sampel yaitu 

kelas X IPA 4 sebagai kelas eksperimen yang akan diberikan perlakuan dengan menggunakan model 

discovery learning 

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Tes tertulis berupa soal pretest dan posttest 

terintegrasi etnokimia pada materi larutan elektrolit dan nonelektrolit untuk mengukur kemampuan 

mengamati, mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, menyimpulkan, dan mengomunikasikan. 

Pretest dan posttest ini diberikan kepada kelas eksperimen. Lembar observasi aktivitas siswa yang 

terdiri dari 6 aspek, yaitu mengamati, mengklasifikasi, mengukur, memprediksi, mengomunikasikan, 

dan menyimpulkan. Lembar keterlaksanaan model pembelajaran discovery learning berbasis 

etnokimia modifikasi dari Hasung (2018). Di mana dalam lembar observasi ini berisikan indikator-

indikator yang dikembangkan untuk menjadi fokus pengamatan sesuai tahap pembelajaran, yang 

kemudian diberi tanda checklist pada salah satu kolom penilaian dengan kriteria terlaksana, kurang 

terlaksana, dan tidak. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 9 Bandarlampung dengan menggunakan 

kelas X IPA 4 sebagai kelas eksperimen diperoleh data berupa nilai pretes dan postes yang 

selanjutnya diolah dengan bantuan SPSS versi 25.0 for Windows dan Microsoft Excel. 

 

Uji hipotesis menunjukkan bahwa model discovery learning berbasis etnokimia pelangiran efektif 

dalam meningkatkan keterampilan proses sains siswa, dengan rata-rata nilai n-gain keterampilan 

proses sains siswa kelas eksperimen lebih tinggi dengan rata-rata nilai n-Gain keterampilan proses 

sains siswa. Keefektifan model discovery leraning dalam meningkatkan keterampilan proses sains 

dicapai melalui tahapan-tahapannya. Berikut merupakan penjabaran untuk mendeskripsikan 

efektivitas model discovery learning berbasis etnokimia pelangiran dalam mengingkatakan 

keterampilan proses sains siswa pada materi larutan elektrolit dan nonelektrolit.  

 

Tahap 1. Stimulation (Pemberian Rangsangan) 

Pada tahap ini siswa diminta untuk mengamati wacana untuk menimbulkan rasa ingin tahu mereka 

terkait materi yang akan diajarkan. Keterampilan proses sains dasar siswa yang dilatihkan pada tahap 

ini adalah mengamati.  

 

Pada LKPD 1 siswa diberikan persoalan berupa wacana tentang etnokimia pelangiran, yang 

diharpkan timbul pertanyaan tentang larutan elektrolit dan nonelektrolit serta hubungan tradisi 

pelangiran dengan materi larutan elektrolit dan nonelektrolit. Pada kegiatan ini selain untuk 

melatihkan keterampilan proses sains dasar mengamati juga bertujuan memperkenalkan budaya 

lampung pelangiran kepada peserta didik. Pada LKPD 2 wacana yang diberikan berupa beberapa 
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larutan elektrolit dan nonelektrolit dengan konsentrasi sama tetapi memberikan daya hantar listrik 

berbeda, yang diharapkan timbul pertanyaan tentang penyebab larutan elektrolit dapat menghantarkan 

arus listrik dan larutan nonelektrolit tidak. Pada LKPD 3 wacana yang diberikan berupa gambar 

interaksi senyawa ion dan kovalen polar dengan pelarut air, yang diharapkan timbul pertanyaan 

tentang jenis ikatan pada zat yang dalam larutannnya dapat menghantarkan arus listrik. 

 

Sebagian besar siswa sudah bisa mengamati wacana dengan baik diketiga LKPD tersebut, hal ini 

ditunjukan dengan pertanyaan yang diberikan siswa sesuai dengan harapan guru. Ini menunjukkan 

bahwa keterampilan proses sains dasar mengamati dilatihkan pada tahap ini. 

 

Tahap 2. Problem Steatment (Merumuskan Masalah) 

Mengidentifikasi masalah merupakan tahap selanjutnya setelah mengamati fenomena yang 

selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan dan hipotesis. Pada tahap ini siswa 

mengidentifikasi dengan cara mencari persamaan dan perbedaan, membandingkan dan mencari dasar 

pengelompokan, sehingga KPS dasar yang dilatihkan pada tahap ini adalah mengamati dan 

memprediksi.  

 

Sebagian siswa sudah menuliskan identifikasi dan rumusan masalah dengan benar, meskipun terdapat 

pertanyaan tambahan yang tidak sesuai dengan harapan guru. Pada LKPD 1 siswa mengajukan 

pertanyaan yang sesaui dengan harapan guru, tetapi pada LKPD 2 dan 3 siswa mengajukan bentuk 

pertanyaan berbeda namun memiliki tujuan yang sama dengan pertanyaan yang diharapkan guru. 

Pertanyaan yang diberikan siswa pada LKPD 2 dan 3 semakin baik dengan menanyakan alasan 

tentang suatu persoalan. Hal ini menunjukan bahwa keterampilan mengamati semakin meningkat 

pada tahap ini begitu juga dengan keterampilan memprediksi. Berikut merupakan identifikasi masalah 

dan perumusan masalah serta hipotesis yang diberikan oleh siswa pada LKPD 1, 2, dan 3: 

 

Tahap 3. Data Collection (Pengumpulan Data) 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca berbagai literatur yang relevan, mengamati objek, 

dan mengamati saat praktikum untuk menjawab pertanyaan yang diajukan atau membuktikan benar 

tidaknya hipotesis yang diberikan. Pada tahap ini keterampilan proses sains dasar yang dilatihkan 

yaitu mengamati dan mengklasifikasi. Hal ini dikarenkan pada LKPD pengumpulan data dilakukan 

dengan mencatat hasil pengamatan praktikum daya hantar listrik larutan. Pada LKPD 2 pengumpulan 

data dilakukan dengan mengidentifikasi perilaku pergerakan ion terhadap katoda dan anoda, sehingga 

pada LKPD 1 dan 2 keterampilan mengamati dapat dilatihkan. Pada LKPD 3 siswa diminta untuk 

melengkapi tabel jenis ikatan pada zat elektrolit dan zat nonelektrolit, sehingga keterampilan proses 

sains dasar siswa yang dilatihkan yaitu mengklasifikasi.  

 

Tahap 4 

Berdasarkan persoalan dan jawaban yang diberikan, siswa melakukan pengamatan yang selanjutnya 

melakukan identifikasi dan menyimpulkan jawaban apa yang akan diberikan, sehingga keterampilan 

proses sains dasar mengamati,mengidentifikasi, dan menyimpulkan dilatihkan pada tahap ini. 

 

Tahap 5. Verification (Pembuktian) 

Membuktikan benar tidaknya hipotesis yang dibuat merupakan tahap berikutnya setelah siswa 

mendapatkan konsep larutan elektrolit dan nonelektrolit. Pada tahap ini keterampilan proses sains 

dasar yang dilatihkan pada tahap ini yaitu mengamati, mengidentifikasi, mengukur, dan 

mengomunikasikan. Hal ini dikarenakan di ketiga LKPD siswa diminta untuk menghubungkan 

apakah hipotesis yang dibuat sesuai dengan apa yang dipelajari pada tahap pengolahan data sebagai 
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ukuran standar, di mana untuk mengaitkan informasi lama dan baru siswa memerlukan kegiatan 

mengamati dan identifikasi yang selanjutnya hasil pembuktian disampaikan kepada siswa lainnya, 

sehingga keterampilan mengamati, mengidentifikasi, mengukur, dan mengomunikasikan dilatihkan 

pada tahap ini. Dengan bimbingan guru siswa sudah bisa membuat pembuktian yang sesuai dengan 

hipotesis yang diberikan dan pengetahuan baru yang diperoleh, akan tetapi LKPD 1 hipotesis terkait 

hubungan pelangiran dan materi larutan elektrolit dan nonelektrolit belum terjawab hal ini 

dikarenakan keterkaitan tersebut akan dibahas di LKPD 3.  

 

Berdasarkan uraian tersebut, model discovery learning berbasis etnokimia pelangiran dapat 

meningkatkan keterampilan proses sains siswa pada materi larutan elektrolit dan nonelektrolit. Hal ini 

ditunjukan dengan peningkatan rata-rata nilai KPS siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi. Hal ini 

dikarenakan pada kelas eksperimen guru memberikan penjelasan bagaimana dalam tradisi pelangiran 

mengandung materi kimia larutan elektroit dan nonelektrolit.  

 

Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model discovery 

learning berbasis etnokimia efektif dalam meningkatkan keterampilan proses sains siswa pada materi 

larutan elektrolit dan nonelektrolit dengan rata-rata n-gain KPS siswa kelas eksperimen lebih tinggi 

yaitu pada kelas eksperimen sebesar 0,29.  

 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan untuk: Melakukan penelitian dengan 

menggunakan etnokimia Lampung lainnya dalam meningkatkan KPS siswa. Melakukan penelitian 

tentang model discovery learning berbasis etnokimia dalam meningkatkan KPS terintegrasi 
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Acuan Penulisan 

___________________________________________________________ 

1. Naskah belum pernah dimuat/diterbitkan di jurnal lain. 

2. Naskah diformat dalam bentuk spasi 2 (Double) kertas A4 (20 mm X 297 mm) dengan 

betas tepi (margin) 2 cm untuk setiap tepi. Naskah ditulis dengan rata kiri-

kanan (justified). Naskah diketik menggunakan jenis huruf Times New Roman 

(font size: 12), berjumlah 10 sampai dengan 15 halaman. 

3. 1 Judul, abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia dengan maksimal 150 kata yang secara singkat memberikan gambaran 

aspek penting dan simpulan /hasil pokok dari naskah tersebut. Kata kunci 

minimal 5 kata dan maksimum 9 kata. 

4. Naskah dikirim ke alamat redaksi dalam ketikan disertai soft copynya dalam 

CD/DVD atau dikirim melalui email (rumahguruuu@yahoo.co.id atau 

rumahguruuuu@Icloud.com). Pada halaman pertama, harap dicantumkan nama 

penulis, lembaga dan alamat lembaga penulis, dan alamat email penulis. 

5. Naskah yang diterima akan melalui proses peninjauan (review) oleh Tim Reviewer 

Ahli sebidang dan naskah juga akan melalui proses revisi bila diperlukan. 

Redaksi berwenang mengambil keputusan menerima, menolak maupun menyarankan 

pada penulis untuk memperbaiki naskah. 

6. Naskah yang dapat dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang kebijakan, 

penelitian, pemikiran, kajian, analisis dan atau reviu teori/ konsep/ 

metodologi, dan informasi lain yang secara substansi berkaitan dengan 

Pendidikan dalam berbagai jenjang dan jenis Pendidikan. 

7. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, dan 

isi. isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentase jumlah 

halaman sebagai berikut. 

a) Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan 

penelitian (10%). 

b) Kajian literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu 

yang relevan (15%). 

c) Metode yang berisi rancangan/ model, sampel dan data, tempat dan waktu, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%), 

d) Hasil dan pembahasan (50%). 

e) Kesimpulan dan saran (15%). 

f) Pustaka acuan  

(sistematika/struktur ini hanya sebagai pedoman umum. Penulis dapat 

mengembangkannya sendiri asalkan sepadan dengan pedoman ini). 

8. Tabel dan Gambar diberi nomor urut sesuai urutan pemunculannya. Tabel dan 

Gambar harus jelas terbaca dan dapat dicetak dengan baik. Untuk Tabel maupun 

Gambar gratis dari Microsoft Excel, mohon menyertakan file tersebut dalam Excel 

untuk mempermudah proses editing. Mohon diperhatikan, bahwa naskah akan dicetak 

dalam format warna hitam putih (grayscale) sehingga untuk gambar grafik mohon 

diberikan gambar yang asli atau dalam format jpeg (high resolution) sehingga 

dapat dicetak dengan jelas. 
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9.  Sekitar 80% atau lebih Pustaka yang diacu hendaknya bersumber dari hasil-hasil 

penelitian, gagasan, teori/konsep yang telah diterbitkan di jurnal (komposisi 

sumber acuan dari hasil penelitian lebih banyak daripada sumber yang diacu dari 

buku teks). Hasil penelitian paling lama 10 tahun terakhir, kecuali Pustaka 

Acuan yang klasik (tua) yang memang dimanfaatkan sebagai bahan kajian 

historic. 

10. Penulisan pustaka acuan merujuk pada sistem Harvard. Sistem Harvard menggunakan 

name penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama 

penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun 

yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf a, b, atau c dan seterusnya 

tepat di belakang tahun publikasi (balk penulisan dalam pustaka acuan maupun 

sitasi dalam naskah tulisan). 
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11. Penulisan Pustaka acuan yang bersumber dari Internet, agar ditulis secara 

beurutan sebagai berikut; penulis, judul, alamat web, dan tanggal unduh 

(download). 

12. Tulisan sepenuhnya tanggung jawab penulis. 
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