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MENINGKATKAN KOMPETENSI  MEMBACA BAHASA INGGRIS  

MELALUI PENDEKATAN PARTISIPATIF  

SISWA KELAS VII-C DI  SMP NEGERI 11 SURABAYA  

(Panca Lukitasari) 

 

 

ABSTRACT 

 
The participatory approach of  learning programme is involving the student in learning 

perform even to evaluate learning programme. This step shows the score’s change which 

significance from the everage  teacher’s score in pre test which is given before the research 75. 
The student got the score based on the total final standard only 12 student got. The circlus 

process, there 24 students complete the total final standard with class everage about 75,62. The 
aim of this research are: (1) To develope  the science and the ability to increase student’s 
reading English competence through Participatory approach in increasing the ability of learning 

product for the seventh grades C of the first period in SMPN 11 Surabaya (2) To To find and to  
implement  the learning process as an effort to increase the English reading student’s 

competence competence through Participatory approach in increasing the ability of learning 
product for the seventh grades C of the first period of SMPN 11 Surabaya (3) To help the 
teacher to optimalize particulary through Participatory approach in increasing the ability of 

learning product for the seventh grades C of the first period of SMPN 11 Surabaya. 
 

Kata Kunci:  kompetensi membaca, pendekatan  Partisipatif 

 

Pendahuluan

Kemampuan guru seringkali kurang 
memadai untuk memenuhi tuntutan siswa 
terutama siswa-siswa  yang punya 

kemampuan tinggi dalam berbahasa dan 
punya sarana belajar yang lebih canggih dari 

pada gurunya sendiri. Sistem belajar 
mengajar sering bersifat monoton, kurang 
variasi dan kurang menarik sehingga siswa 

menjadi bosan, tidak tertarik untuk belajar  
Membaca telah menjadi  aktivitas yang 

penting dalam kehidupan sehari- hari di 
zaman modern ini. Seseorang akan maju dan 
berpengetahuan luas apabila senang 

membaca. Informasi-informasi mengenai 
berbagai macam kejadian dan peristiwa di 

seluruh dunia bisa diperoleh dari  media  
massa seperti radio, TV, surat kabar , 
majalah  dan paling mutakhir adalah internet. 

Selain radio dan TV, media massa yang lain 
masih tetap memerlukan keterampilan 

membaca untuk bisa memperoleh informasi 
yang disampaikannya di kelas, siswa 
seringkali hanya diberi  teori-teori, kaidah-

kaidah dan hukum-hukum bahasa, bukannya 
aplikasi  kaidah-kaidah dan hukum-hukum 

itu dalam  penggunaan praktisnya sehingga 
siswa tidak merasakan manfaatnya belajar  
bahasa Inggris.  

Seperti diketahui belajar bahasa itu 
mencakup 4 aspek  yaitu: mendengarkan, 

membaca, berbicara dan menulis. Dari ke 
empat aspek bahasa itu, pada umumnya 
membaca kurang disenangi siswa, lebih-

lebih, kalau topiknya tidak menarik minat 
siswa, hal ini terlihat pada saat siswa 

mengerjakan ulangan, mereka cenderung 
mengerjakan soal-soal yang lain terlebih 
dahulu ketimbang soal-soal mengenai 

pemahaman isi wacana (reading 
comprehension).  
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Pembelajaran partisipatif pada intinya 

dapat diartikan sebagai upaya pendidik untuk 
mengikut sertakan peserta didik dalam 

kegiatan pembelajaran yaitu dalam tahap 
perencanaan program, pelaksanaan program 
dan penilaian program. Partisipasi pada tahap 

perencanaan adalah keterlibatan peserta didik 
dalam kegiatan mengidentifikasi kebutuhan 

belajar, permasalahan, sumber-sumber atau 
potensi yang tersedia dan kemungkinan 
hambatan dalam pembelajaran.  

Partisipasi dalam tahap pelaksanaan 
program kegiatan pembelajaran adalah 

keterlibatan peserta didik dalam menciptakan 
iklim yang kondusif untuk belajar. Dimana 
salah satu iklim yang kondusif untuk 

kegiatan belajar adalah pembinaan hubungan 
antara peserta didik, dan antara peserta didik 

dengan pendidik sehingga tercipta hubungan 
kemanusiaan yang terbuka, akrab, terarah, 
saling menghargai, saling membantu dan 

saling belajar.  
Partisipasi dalam tahap penilaian 

program pembelajaran adalah keterlibatan 
peserta didik dalam penilaian pelaksanaan 
pembelajaran maupun untuk penilaian 

program pembelajaran. Penilaian 
pelaksanaan pembelajaran mencakup 

penilaian terhadap proses, hasil dan dampak 
pembelajaran.  

Peran pendidik dalam pembelajaran 

partisipatif lebih banyak berperan sebagai 
pembimbing dan pendorong bagi peserta 

didik untuk melakukan kegiatan 
pembelajaran sehingga  mempengaruhi 
terhadap intensitas peranan pendidik dalam 

pembelajaran. Tujuan  penelitian  ini  adalah  
untuk mendapatkan solusi dalam  

meningkatkan kompetensi membaca bahasa 
Inggris siswa menggunakan pendekatan 
partisipatif.  Untuk  membantu guru agar 

melakukan  pengajaran secara optimal  
khususnya  melalui pendekatan partisipatif 

(Participatory approach) .  
 

Membaca Bahasa Inggris 

Membaca merupakan suatu proses 
dinamis untuk merekonstruksi suatu pesan 

yang secara grafis dikodekan oleh penulis. Di 
dalam proses ini, penulis melakukan 
pengkodean linguistik yang kemudian 

diuraikan oleh pembaca untuk mendapatkan 
pemahaman atau makna.  

Penulis mengkodekan pikiran ke dalam 
bahasa, pembaca menafsirkan kode tersebut 
menjadi pikiran dan makna. Dengan 

demikian dalam membaca terjadi interaksi 
antara bahasa dan pikiran. Membaca 

merupakan kegiatan mengkonstruk makna. 
Melalui membaca, pembaca merekonstruksi 
pesan yang disampaikan penulis dalam teks. 

Berkenaan dengan itu, Rosenblatt (dalam 
Tompkins, 1991:267) berpendapat bahwa 

membaca merupakan proses transaksional. 
Proses membaca meliputi sejumlah 

langkah selama pembaca mengkonstruk 

makna melalui interaksinya dengan teks atau 
bahan bacaan. Makna dihasilkan melalui 

proses transaksional ini. Kegiatan membaca 
merupakan aktivitas berbahasa yang bersifat 
reseptif kedua setelah menyimak (listening). 

Hubungan antara penutur (penulis) 
dengan penerima (pembaca) bersifat tidak 

langsung. Berbagai informasi entah itu berita, 
cerita atau ilmu pengetahuan dan lain-lain 
sangat efektif diumumkan melalui sarana 

tulisan, baik dalam bentuk surat kabar, 
majalah, surat, selebaran, buku-buku cerita, 

buku pelajaran, literatur dan sebagainya. 
Dengan demikian aktivitas membaca tentang 
berbagai sumber informasi tersebut akan 

sangat membuka dan memperluas dunia dan 
horizon seseorang.  

Banyak faktor yang membuat kita bisa 
membaca teks bahasa Inggris dengan lebih 
cepat. Salah satunya adalah pemahaman kita 

atau, lebih tepatnya, kemampuan kita dalam 
pelafalan (pronunciation). Jika kita belum 

bisa cara mengucapkan teks berbahasa 
Inggris dengan baik, maka kita pun akan 
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lebih lambat dalam membaca teks bahasa 

Inggris tersebut. (baca : Video belajar 
Pronunciation). Cara cepat membaca teks 

berbahasa Inggris di bawah ini : 
(1) Read frequently. The more you read, the 

more opportunities you have to practice 

reading faster. Sering membaca. 
Semakin sering anda membaca, semakin 

banyak kesempatan anda berlatih 
membaca lebih cepat. 

(2) Avoid moving your lips when you read, 

or talking to yourself in your head. 
Doing so slows your reading down 

because speech is slower than reading. 
Hindari menggerakkan lidah anda ketika 
membaca, atau berbicara pada diri 

sendiri dalam kepala anda. Melakukan 
hal tersebut (menggerakkan lidah dan 

berbicara sendiri dalam otak) 
memperlambat bacaan anda karena 
berbicara itu lebih lambat daripada 

membaca. 
(3) Read material with large fonts to make it 

easier to read faster and to avoid 
skipping lines. Baca materi dengan font 
yang besar membuat kita lebih mudah 

membaca cepat, dan hindari melewatkan 
beberapa baris. 

(4) Adjust your reading rate to fit the 
content. Read faster for easier content, 
and more slowly for content that is 

harder to digest. Sesuaikan kecepatan 
membaca anda sesuai isi bacaan. Baca 

dengan cepat untuk konten bacaan yang 
mudah saja, dan semakin lambat anda 
membaca berarti konten bacaan tersebut 

sulit untuk dicerna. 
(5) Give reading your full attention. Don't 

try to watch TV or listen to music while 
you read. Perhatikan bacaan anda. 
Jangan mencoba menonton TV atau 

mendengarkan music ketika sedang 
membaca. 

(6) Use a pen, your finger or a bookmark as 
a tool to guide your reading. Move the 

tool faster and your eyes will follow it at 

the speed you move it. Gunakan pulpen, 
jari anda atau penunjuk halaman buku 

sebagai alat penunjuk bacaan anda. 
Gerakkan alat tersebut dengan cepat dan 
mata anda harus mengikutinya pada 

kecepatan anda menggerakkannya. 
(7) Read in phrases rather than individual 

words. The more your eye stops in a 
sentence the more slowly you will read 
and the less you will comprehend what 

you read. Bacalah frasa daripada kata 
perkata. Semakin mata anda berhenti 

pada sebuah kalimat, semakin lambat 
anda membaca dan semakin sedikit  
anda bisa memahami apa yang anda 

baca. 
(8) Practice reading with a book you have 

already read. This will make it easier to 
get used to skipping certain words and 
passages. Berlatihlah membaca dengan 

buku yang telah anda baca. Hal ini akan 
mempermudah anda untuk terbiasa 

melewati kata-kata tertentu dan bagian 
tertentu dalam buku. 

(9)  Prioritize content and skip unimportant 

information. Many people spend too 
much time reading unimportant content, 

which slows down the reading rate. 
Prioritaskan isi dan lewati informasi 
yang tidak penting. Banyak orang 

menghabiskan banyak waktu untuk 
membaca konten yang tidak penting, 

yang akan memperlambat kecepatan 
membaca. 

(10) Pay attention the first time you read so 

you won't have to reread paragraphs or 
words. 

 
Ciri-ciri Pembelajaran Partisipatif 

Berdasarkan pada pengertian 

pembelajaran partisipatif yaitu upaya untuk 
mengikutsertakan peserta didik dalam 

pembelajaran, maka ciri-ciri dalam kegiatan 
pembelajaran partisipatif adalah : 
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(1) Pendidik menempatkan diri pada 

kedudukan tidak serba mengetahui 
terhadap semua bahan ajar 

(2) Pendidik memainkan peran untuk 
membantu peserta didik dalam 
melakukan kegiatan pembelajaran. 

(3) Pendidik melakukan motivasi terhadap 
peserta didik untuk berpartisipasi dalam 

pembelajaran. 
(4) Pendidik menempatkan dirinya sebagai 

peserta didik. 

(5) Pendidik bersama peserta didik saling 
belajar. 

(6) Pendidik membantu peserta didik untuk 
menciptakan situasi belajar yang 
kondusif. 

(7) Pendidik mengembangkan kegiatan 
pembelajaran kelompok. 

(8) Pendidik mendorong peserta didik untuk 
meningkatkan semangat berprestasi. 

(9) Pendidik mendorong peserta didik untuk 

berupaya memecahkan permasalahan 
yang dihadapi dalam kehidupannya. 

 
Peran pendidik dalam pembelajaran 

partisipatif 

Peran pendidik dalam pembelajaran 
partisipatif lebih banyak berperan sebagai 

pembimbing dan pendorong bagi peserta 
didik untuk melakukan kegiatan 
pembelajaran sehingga mempengaruhi 

terhadap intensitas peranan pendidik dalam 
pembelajaran.  

Pada awal pembelajaran intensitas 
peran pendidik sangat tinggi yaitu untuk 
menyajikan berbagai informasi bahan belajar, 

memberikan motivasi serta memberikan 
bimbingan kepada peserta dalam melakukan 

pembelajaran, tetapi makin lama makin 
menurun intensitas perannya digantikanoleh 
peran yang sangat tinggi dari peserta didik 

untuk berpartisipasi dalam pembelajaran 
secara maksimal.Langkah-langkah yang 

harus ditempuh pendidik dalam membantu 

peserta didik untuk mengembangkan 

kegiatan pembelajaran : 
(1) Membantu peserta didik dalam 

menciptakan iklim belajar 
(2) Membantu peserta didik dalam 

menyusun kelompok belajar 

(3) Membantu peserta didik dalam 
mendiagnosis kebutuhan pelajar 

(4) Membantu peserta didik dalam 
menyusun tujuan belajar 

(5) Membantu peserta didik dalam 

merancang pengalaman belajar 
(6) Membantu peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran 
(7) Membantu peserta didik dalam penilaian 

hasil, proses dan pengaruh 

    
Proses Pembelajaran Partisipatif 

Proses  pembelajaran partisipatif 
dibentuk oleh unsur-unsur atau faktor 
pembentuk proses pembelajaran. Unsur 

pembentuk proses pembelajaran tersebut 
adalah: 

(1) Tujuan  
(2) Materi 
(3) Metode 

(4) Warga belajar 
(5) Fasilisator 

(6) Iklim 
(7) Evaluasi 

 

Kegiatan proses pembelajaran partisipatif  
Kegiatan proses pembelajaran 

partisipatif mencakup enam tahapan kegiatan 
yang berorientasi. Keenam langkah kegiatan 
tersebut adalah:  

(1) Pembinaan keakraban 
(2) Identifikasi keutuhan 

(3) Sumber dan kemungkinan hambatan 
(4) Perumusan tujuan belajar 
(5) Penyusunan program kegiatan belajar, 

pelaksanaan kegiatan belajar dan 
penilaian terhadap proses, dan hasil 

dampak kegiatan pembelajarn yang 
dilaksanakan. 

http://www.anakciremai.com/
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Pembelajaran partisipatif menghargai 

pengetahuan dan pengalaman para pendidik 
untuk terampil dalam menggunakan semua 

metode yang berbeda. Suatu situasi 
pembelajaran yang berhubungan dengan 
pengalaman seharusnya selalu diikuti oleh 

suatu sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab 
membantu melakukan kontekstualisasi 

pengelaman individu dan kelompok ke dalam 
suatu kerangka verja yang lebih luas. 

Kerangka kerja tanya jawab mengikuti 

siklus pembelajaran sebagai berikut: 
(1) Publikasi Data: Berbagi pengalaman dan 

pengamatan. 
Pertanyaan-pertanyaan spesifik 
seharusnya dituliskan di papan/bagan. 

Guru sebagai fasilitator harus bekerja 
mengenai bagaimana data akan 

dituliskan pada bagan. Pertanyaan 
seharusnya diajukan atas masing-masing 
peserta dan respon dicatat pada bagan. 

Perasaan yang seharusnya diungkapkan 
hanya yang berhubungan dengan isu-isu 

kunci untuk analisis. 
(2) Pemrosesan Data: Membahas pola dan 

dinamika. 

Respon-respon ini seharusnya dicatat 
dan saling hubungan perasaan, interaksi, 

dan peristiwa dibangun di dalam proses. 
Sementara para peserta berbagi 
pengalaman mereka, fasilitator harus 

mendengarkan dengan penuh perhatian 
dan tidak mempertanyakan atau 

membalas perasaan yang diungkapkan. 
Sebaliknya ia harus menuliskannya pada 
bagan .  

(3) Penyamarataan dan Penerapan Data: 
Mengemukakan prinsip-prinsip. 

Respon-respon ini harus juga dicatat dan 
dikonsolidasikan di dalam proses. 
Prinsip-prinsip kunci harus diturunkan 

atas dasar data dan analisisnya. Prinsip-
prinsip ini harus dihubungkan dengan 

konsep-konsep teoritis yang ada. 
 

Pembelajaran Bahasa Inggris 

Kemampuan berbahasa Ingris sebagai 
bahasa Internasional adalah sesuatu yang 

penting dan menjajikan di masa depan. Cara 
Belajar Bahasa Inggris itu bermacam-macam. 
Ada orang belajar bahasa inggris dengan 

membawa kamus bahasa inggris atau dengan 
mencoba menghapalkan kamus.  

Pakar pembelajaran Bahasa Inggris, H. 
Douglas Brown mengemukan 5 prinsip 
belajar bahasa Inggris yang efektif berikut : 

(1) Way of life 

Jika kita belajar bahasa Inggris di 

negeri tempat bahasa tersebut digunakan 
sebagai Bahasa Ibu, umumnya kita akan 
lebih cepat menguasai bahasa tersebut 

karena kita setiap hari dikelilingi oleh 
bahasa Inggris, dari bangun tidur sampai 

kembali ke tempat tidur. Hal ini 
disebabkan karena bahasa Inggris telah 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dari kehidupan kita. Demikian pula yang 
harus kita lakukan di Indonesia, jika kita 

ingin belajar bahasa Inggris dengan 
efektif: kita harus menjadikan bahasa 
Inggris sebagai bagian dari kehidupan 

kita. Artinya, kita harus mencoba 
menggunakannya setiap hari di mana 

pun berada. 
 

(2) Total commitment  

Untuk menjadikan bahasa Inggris 
sebagai bagian yang tidak terpisahkan 

dari hidup kita, kita harus memiliki 
komitmen untuk melibatkan bahasa 
Inggris dalam hidup kita secara fisik, 

secara mental, dan secara emosional. 
Secara fisik, kita bisa mencoba 

mendengar, membaca, menulis, dan 
melatih pengucapan dalam bahasa 
Inggris, terus-menerus dan berulang-

ulang. Secara mental atau intelektual, 
kita bisa mencoba berpikir dalam bahasa 

Inggris setiap kali kita menggunakan 
bahasa Inggris. Misalnya, dalam 
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memahami bahasa Inggris, jangan kata 

per kata, tapi arti secara keseluruhan. 
Kita bisa mencoba mengenali beberapa 

ungkapan dalam bahasa Inggris yang 
memiliki arti yang kurang lebih sama, 
misalnya: How’re you?, How’s life?, 

How’s business?(jangan terpaku pada 
satu ungkapan) 

 
(3) Trying 

Belajar bahasa adalah seperti 

belajar naik sepeda atau belajar menyetir 
mobil. Kita tidak bisa hanya membaca 

dan memahami ”buku manual” saja, 
tetapi kita harus mencoba 
menggunakannya. Pada tahap 

pembelajaran (tahap percobaan), sangat 
wajar jika kita melakukan kesalahan. 

Yang penting adalah mengetahui 
kesalahan yang kita lakukan dan 
memperbaikinya di kesempatan yang 

berikutnya. Akan lebih baik lagi jika 
pada saat mencoba kita mempunyai guru 

yang bisa memberitahu kita kesalahan 
yang kita lakukan. Guru tidak harus guru 
formal di sekolah atau kursus bahasa 

Inggris. Guru bisa saja sebuah kaset 
yang bisa kita dengarkan dan kita 

bandingkan dengan ucapan kita, sebuah 
buku pelajaran yang bisa kita baca dan 
cek jawabannya, atau bisa juga kenalan, 

ataupun kerabat yang bisa membantu 
kita jika kita ada masalah atau ada hal-

hal yang ingin kita tanyakan. Kita tidak 
usah malu bertanya, dan tidak usah takut 
melakukan kesalahan. Dari pertanyaan 

yang kita ajukan dan dari kesalahan yang 
kita lakukan, kita bisa belajar banyak. 

 
(4) Beyond class activities.  

Jika kita belajar bahasa Inggris 

secara formal (di kelas, di kursus), 
biasanya jam-jam belajarnya terbatas: 

empat jam seminggu, enam jam 
seminggu ataupun delapan jam 

seminggu. Yang pasti jam belajar di 

kelas ini tentunya sangat terbatas. Agar 
belajar bisa lebih efektif, kita harus 

menciptakan kesempatan untuk 
”belajar” juga di luar jam-jam belajar di 
kelas: berdiskusi dengan teman, 

mengunjungi websites yang menawarkan 
pembelajaran bahasa Inggris gratis, 

ataupun berkomunikasi dalam bahasa 
Inggris dengan teman-teman atau native 
speakers (baik melalui surat, email, 

ataupun percakapan langsung). Kita bisa 
juga mencoba membaca koran, majalah, 

buku-buku teks, mendengarkan radio, 
lagu, ataupun menonton acara-acara dan 
film. Agar proses belajar bisa lebih 

menarik, pilihlah topik-topik yang sesuai 
dengan minat kita, kebutuhan kita, 

ataupun yang berhubungan dengan latar 
belakang pendidikan dan pekerjaan yang 
kita tekuni. 

 
(5) Strategies 

Jika komitmen, keberanian 
mencoba, dan menjadikan bahasa Inggris 
sebagai bagian hidup telah kita terapkan, 

langkah selanjutnya adalah menerapkan 
strategi belajar yang tepat untuk 

menunjang proses belajar kita. Strategi 
ini bisa kita kembangkan dan kita 
sesuaikan dengan kepribadian dan gaya 

belajar kita masing-masing. Ada yang 
lebih mudah belajar dengan 

menggunakan ”cue-cards”, yaitu kartu-
kartu kecil yang bertuliskan ungkapan 
atau kata-kata yang ingin kita kuasai 

disertai dengan contoh kalimat yang bisa 
menggunakan kata-kata tersebut. Kartu 

ini bisa kita bawa kemana pun kita pergi.  
 

Meningkatkan Kemampuan Membaca 

Bahasa Inggris 

Bacaan bahasa inggris yang 

menyenangkan. Bacaan bahasa Inggris yang 
hendak kamu baca pada saat kamu mulai 
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belajar adalah bacaan yang menyenangkan. 

Hal ini penting karena bacaan seperti itu akan 
membuat anda terus berusaha mencari dan 

membacanya setiap hari.  
Bacaan bahasa Inggris tidak harus 

merupakan sesuatu yang bersifat intelektual. 

Dan tidak harus merupakan bacaan bahasa 
inggris yang akan meningkatkan wawasan 

ilmu pengetahuan atau sejarah anda. Ingat: 
Anda harus menyakinkan diri Anda sendiri 
bahwa membaca dalam bahasa inggris adalah 

menyenangkan. Jangan merasa bersalah 
karena anda membaca komik, majalah, cerita 

detektif atau roman percintaan, dan lainnya. 
Bacaan bahasa inggris yang 

menantang, tetapi janganlah terlalu 

menantang atau sulit. Apa maksudnya? Tentu 
akan ada sejumlah kata yang anda tidak tahu 

artinya, karena Anda ingin mempelajari 
sesuatu. Namun demikian, bacaan bahasa 
Inggris tersebut hendaknya jangan sampai 

memiliki kata-kata sulit yang banyak sekali, 
karena Anda tidak ingin menggunakan 

kamus sebanyak sepuluh kali hanya untuk 
memahami sebuah kalimat.  

Ada sebuah aturan sederhana di sini: 

Jika kamu tidak menikmati teks itu, gantilah 
bacaan yang lebih mudah.  

(1) Bacaan bahasa inggris dengan kalimat 
yang ingin kamu tulis atau ucapkan 
sendiri. Apakah Anda ingin berbicara 

mengenai komputer dalam bahasa 
inggris? Bacalah sebuah forum bahasa 

Inggris mengenai komputer. Ketika 
memilih sebuah buku, pilihlah buku 
yang menggunakan bahasa Inggris 

modern yang dipenuhi dengan dialog. 
Jika kamu membaca sebuah buku yang 

ditulis dengan bahasa Inggris obsolete 
yang penuh dengan deskripsi literary, 
anda tidak akan dapat menggunakan 

frase-frase dalam buku itu ketika anda 
menyusun kalimat-kalimat anda sendiri 

(kecuali jika anda menulis buku dalam 
bahasa inggris). Anda memerlukan 

kalimat-kalimat yang bermanfaat bagi 

anda sendiri agar anda dapat 
mengimitasinya. 

(2) Mulailah dengan membaca beberapa 
buku dengan penulis yang sama (atau 
beberapa buku dengan subyek yang 

sama). Setiap penulis memiliki kosa-
katanya, dan tata bahasanya sendiri. 

Contohnya, ketika anda membaca 
sebuah buku yang ditulis oleh Lupus, 
anda akan menemui banyak sekali kosa-

kata anak muda. Setelah itu akan lebih 
mudah bagi anda untuk membaca buku 

lain yang ditulis Lupus dari pada yang 
ditulis oleh penulis yang lain.  Ketika 
anda membaca buku yang lain dengan 

penulis yang sama, anda akan 
memperhatikan bahwa anda lebih mudah 

memahaminya dibandingkan dengan 
bacaan sebelumnya. Anda akan merasa 
lebih baik mengenai kemajuan bahasa 

Inggris anda. Di pihak lain, jika anda 
melompat dari penulis yang satu ke 

penulis yang lain (topik yang satu ke 
topik yang lain), anda akan selalu 
menemui kosa kata baru, dan gaya tata 

bahasa yang baru. Ini bisa positif namun 
juga bias  negatif atau melemahkan 

motivasi belajar bahasa inggris anda. 
Beberapa ide. Berikut ini adalah 
beberapa ide tentang teks yang dapat 

anda baca dalam belajar bahasa inggris. 
(3) Literatur. Jenis apapun buku bahasa 

inggris yang anda sukai, anda dapat 
membacanya dalam bahasa Inggris. 
Buku bacaan bahasa inggris yang telah 

disederhanakan  
(4) Contohnya buku-buku bacaan bahasa 

inggris terbitan Penguin Readers). Buku-
buku ini adalah buku yang populer, dan 
ditulis kembali dalam bahasa Inggris 

yang sederhana untuk para pelajar 
bahasa Inggris. Buku-buku tersebut 

sempurna (perfect) untuk para pemula 
atau orang yang baru mempelajari 

http://englishland.or.id/
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sebuah bahasa yang baru, saya tentunya 

akan memilih salah satu dari buku-buku 
itu. Buku-buku bacaan bahasa inggris 

tersebut tersedia dalam tingkat-tingkat 
kesulitan yang berbeda. Yang paling 
sederhana hanya mengandung 200 kata 

dasar bahasa Inggris. Kalau Anda sudah 
menguasai level itu, cobalah membaca 

bacaan bahasa Inggris pada level yang 
lebih tinggi yaitu intermediate atau 
advanced (lebih dari 1.000 kata) – level 

yang terendah tidak menggunakan 
banyak kata. Oleh karena itu kalimat-

kalimatnya terdengar tidak cukup 
natural. 

(5) Buku-buku bacaan bahasa Inggris 

tentang ilmu pengetahuan. Jika anda 
tertarik dengan ilmu pengetahuan, anda 

dapat memperoleh buku-buku ilmu 
pentahuan yang bagus sekali yang ditulis 
dalam bahasa Inggris. Ada banyak 

penulis terkenal berkebangsaan inggris 
yang menulis berbagai topik seperti 

psikologi, biologi evolusi, fisika dan 
ekonomi. Buku Teks. Jika anda saat ini 
sedang belajar di bangku kuliah dan 

menggunakan buku-buku teks yang 
ditulis oleh penulis-penulis yang 

merupakan penutur bahasa Inggris, maka 
anda bisa memperoleh buku-buku 
tersebut dalam versi original. Jika anda 

sedang mempelajari sebuah bahasa 
komputer yang baru, anda dapat 

menggunakan sebuah buku yang ditulis 
dalam bahasa inggris. Anda akan 
mempelajari topik atau subyek yang 

anda nikmati sekaligus belajar bahasa 
Inggris pada saat yang bersamaan. 

(6) Forum dan blogs. Forum, kelompok 
diskusi atau blog adalah sumber bahasa 
Inggris informal yang tertulis. Tidak 

seperti sumber-sumber tertulis lainnya, 
seperti buku dan surat kabar, mereka 

sangat dekat dengan cara native speakr 
berbicara. Sehingga sumber-sumber 

tersebut adalah sumber input yang baik 

sekali untuk pelajar bahasa Inggris. 
Idealnya, bergabunglah dengan forum-

forum untuk native speakers dan ingatlah 
bahwa banyak native speakers yang 
membuat kesalahan pengejaan (spelling 

mistakes). 
 

Desain dan Langkah Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau 
Classroom Action Research (CAR). 

Penelitian   Tindakan   Kelas   merupakan 
suatu  pencermatan  terhadap  kegiatan 

belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja 
dimunculkan dan terjadi dalam sebuah  kelas  
secara  bersama  (Arikunto, 2010: 3). 

1. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini dimulai dari 

penemuan masalah sampai akhirnya 
ditentukan rencana tindakan kelas. Secara 
terperinci langkah-langkah pada tahapan 

ini dapat diuraikan sebagai berikut:  
a) Penemuan masalah di lapangan 

Melalui pra-survei peneliti berupaya 
untuk mendapatkan masalah apa yang 
dihadapi di dalam kelas, terutama 

dalam hal pembelajaran seni grafis. 
Data digali dari wawancara dengan 

dosen yang mengajar mata kuliah seni 
maupun melalui pengamatan di 
lapangan.  

b) Pemilihan masalah 
Berbagai permasalahan yang 

diperoleh untuk selanjutnya 
difokuskan pada suatu permasalahan 
yang perlu diprioritaskan untuk 

mendapatkan pemecahan masalah 
c) Perumusan hipotesis tindakan. 

Berdasarkan masalah yang telah 
dirumuskan dan ditetapkan untuk 
dicarikan pemecahannya,  

 
2. Rancangan pemecahan masalah. 

Langkah-langkah pemecahan masalah 
antara lain: 
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a) Rencana tindakan atas dasar 

kesepakatan peneliti  
b) Menyampaikan pengarahan dan 

rambu-rambu yang sudah dirancang. 
 

3. Pelaksanaan  

Pelaksanaan tindakan di kelas didasarkan 
rencana perlakuan yang dituangkan  yang 

telah disusun. Oleh karena itu, 
pelaksanaan tindakan diupayakan tidak 
menyimpang dari rencana perlakuan.  

 
4. Observasi. 

Pada saat tindakan berlangsung, peneliti 
dibantu kolaborator melaksanakan 
observasi dengan menggunakan instrumen 

yang telah disiapkan. Pengamatan 
dilakukan dengan cermat dari awal hingga 

akhir pembelajaran berlangsung. Selain 
mencatat data yang ada, peneliti dan 
kolaborator juga memberikan catatan atas 

berbagai masalah yang dijumpai dengan 
menggunakan catatan lapangan. 

 
5. Refleksi 

Hasil observasi kelas, rekaman data, 

maupun catatan lapangan dan data lainnya 
dianalisis bersama-sama dengan praktisi 

(kolaborator) yang terlibat dalam 
penelitian ini. Refleksi dilakukan pada 
akhir tindakan setiap siklus. Hasil analisis 

digunakan untuk merencanakan tindakan 
pada siklus berikutnya. Tindakan yang 

telah berhasil dapat dilanjutkan pada 
pembelajaran berikutnya, sedangkan 
tindakan yang belum berhasil di ubah dan 

diperbaiki. 
 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

     Kemampuan berbahasa Inggris 
sebagai bahasa Internasional adalah sesuatu 

yang penting dan menjanjikan di masa depan. 
Cara Belajar Bahasa Inggris itu bermacam-

macam. Ada orang belajar bahasa inggris 
dengan membawa kamus bahasa inggris atau 

dengan mencoba menghapalkan kamus.. 

Partisipasi adalah keterlibatan mental dan 
emosi serta fisik peserta didik dalam 

memberikan respon terhadap kegiatan yang 
dilaksanakan dalam proses belajar mengajar 
serta mendukung pencapaian tujuan dan 

bertanggung jawab atas 
keterlibatannya.Partisipasi siswa dalam 

pembelajaran sangat penting untuk 
menciptakan pembelajaran yang aktif, 
kreatif, dan menyenangkan. Dengan 

demikian tujuan pembelajaran yang sudah 
direncakan bisa dicapai semaksimal 

mungkin. Tidak ada proses belajar tanpa 
partisipasi dan keaktifan anak didik yang 
belajar. Setiap anak didik pasti aktif dalam 

belajar, hanya yang membedakannya adalah 
kadar/bobot  keaktifan anak didik dalam 

belajar. Ada keaktifan itu dengan kategori 
rendah, sedang dan tinggi. Disini perlu 
kreatifitas guru dalam mengajar agar siswa 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 
Penggunaan strategi dan metode yang tepat 

akan menentukan keberhasilan kegiatan 
belajar mengajar. Metode belajar mengajar 
yang bersifat partisipatoris yang dilakukan 

guru akan mampu membawa siswa dalam 
situasi yang lebih kondusif karena siswa 

lebih berperan serta lebih terbuka dan sensitif 
dalam kegiatan belajar mengajar. Pada awal 
pembelajaran intensitas peran pendidik 

sangat tinggi yaitu untuk menyajikan 
berbagai informasi bahan belajar 

memberikan motivasi serta memberikan 
bimbingan kepada peserta dalam melakukan 
pembelajaran, tetapi makin lama makin 

menurun intensitas perannya digantikan oleh 
peran yang sangat tinggi dari peserta didik 

untuk berpartisipasi dalam pembelajaran 
secara maksimal. Dari data-data dan  analisa 
yang diperoleh, bahwa siswa kelas 7C di 

SMPN 11 Surabaya dalam meningkatkan 
kompetensi siswa membaca bahasa Inggris 

melalui pendekatan partisipatif (Participatory 
approach) dalam meningkatkan hasil belajar 
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siswa di kelas VII C Semester I SMPN 11 

surabaya tahun pelajaran 2012-2013.  
Langkah ini menunjukkan perubahan nilai 

yang significant dari rata-rata nilai siswa 
pada saat pre-test yang diberikan sebelum 
penelitian yaitu 65, siswa yang mendapatkan 

nilai berdasarkan Standard Ketuntasan 
Minimal hanya ada 12 dan sesudahnya 

penelitian menunjukkan ada 24 siswa telah 
memenuhi Standard Ketuntasan Minimal 
dalam pembelajaran dengan rata-rata kelas 

75,62 
 

Simpulan 
  Berdasarkan   deskripsi   umum   

hasil penelitian,    pengujian     hipotesis,     

dan pembahasan,  dapat dikemukakan 
simpulan hasil penelitian sebagai berikut: 

(1) Pelaksanaan pendekatan partisipatif dapat  
meningkatkan kompetensi membaca siswa  
metode latihan 

(2) Pendekatan Surabaya   baik   untuk siswa 
pandai (berkemampuan awal tinggi), 

siswa sedang (berkemampuan awal 
sedang), maupun kurang pandai 
(berkemampuan  rendah 
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MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DENGAN PEMBELAJARAN  

KOOPERATIF NUMBER HEAD TOGETHER DI SMP NEGERI 21 SURABAYA 

(Nurmu’ani) 

 

Abstract 

 

This research is the classroom action research which has three cycles that every 
cycle is devided in planning, acting, observing, and reflecting. This research describes 

learning implementing, student activities, student learning result and student response after 
implementing number head together cooperative lesson. The result of this research is 

analyzed deskriptive and finding some invention at third cycle, with learning implementing 
3,2 very good category, student activity 2,86 good and student learning result 81,5 that has 
100% passing grade, student response is positif percentage 98,6%. Based on that result, we 

can conclude that number head together cooperative learning can improve teacher activites, 
student learning result and student positive responses. 

 
Key word: number head together, cooperative, classroom action research 
 

 
Pendahuluan 

 Setiap guru menginginkan proses 
pembelajaran yang dilaksanakannya 
menyenangkan dan berpusat pada siswa. 

Siswa antusias mengacungkan tangan untuk 
menjawab pertanyaan atau memberikan 

pendapat, bersorak merayakan keberhasilan 
mereka, bertukar informasi dan saling 
memberikan semangat.  Dan tujuan akhir 

dari semua proses itu adalah  penguasaan 
konsep dan hasil belajar yang memuaskan. 

Untuk itu diperlukan model pembelajaran 
yang berpusat pada siswa, salah satunya 
adalah model pembelajaran kooperatif. 

 SMP Negeri 21 Surabaya mempunyai 
sembilan kelas untuk kelas VIII. 

Berdasarkan pengamatan di SMP Negeri 21 
Surabaya, dalam pembelajaran sudah 
diterapkan pembelajaran kelompok. Tetapi 

penerapan pembelajaran kelompok belum 
mencerminkan pembelajaran kooperatif. 

Dalam menentukan jumlah anggota 
kelompok yang berperan adalah guru, 
sedangkan siswa bebas menentukan 

anggota kelompoknya. Hal ini 
mengakibatkan terbentuknya kelompok 

yang homogen, sehingga menyebabkan 
tingkat kemampuan siswa dalam kelompok 
kurang merata. Dalam menyelesaikan tugas 

kelompok masih terjadi dominasi siswa 

yang kemampuannya tinggi, sementara 
siswa yang kemampuannya rendah selalu 
menggantungkan penyelesaian tugas 

kepada siswa yang berkemampuan tinggi. 
Hal ini menyebabkan pembelajaran 

kelompok kurang maksimal. Dan akhirnya 
hasil belajar siswa juga kurang maksimal. 
 Berdasarkan latar belakang di atas 

penelitian ini diharapkan dapat 
mengungkap (1) Bagaimanakah 

keterlaksanaan pembelajaran kooperatif 
dengan pendekatan number-head-together 
(2) Bagaimanakah aktifitas siswa pada 

pembelajaran kooperatif dengan pendekatan 
number-headtogether (3) bagaimanakah  

hasil belajar siswa setelah pembelajaran 
kooperatif dengan pendekatan number 
headtogether (4) Bagaimanakah respon 

siswa setelah pembelajaran kooperatif 
dengan pendekatan number-head-together. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) 
Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran 
kooperatif dengan pendekatan number-

head-together. (2) Untuk mendeskripsikan 
aktifitas siswa pada pembelajaran 

kooperatif dengan pendekatan number-
head-together (3) Mendeskripsikan hasil 
belajar siswa setelah dilaksanakan model 
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pembelajaran kooperatif. (4) 

Mendeskripsikan respon siswa terhadap 
pelaksanaan model pembelajaran kooperatif 

dengan pendekatan number-head-together. 
Landasan Teori, Model Pembelajaran 

Kooperatif. Belajar adalah sebuah proses 

perubahan tingkah laku dan kemampuan 
yang dilakukan secara sadar dan disengaja 

dari kegiatan dan pengalaman yang 
dilakukan oleh individu. Perubahan-
perubahan tingkah laku tersebut dilihat dari 

kemampuan baru yang dicapainya berupa 
pengetahuan, pemahaman, kebiasaan, 

keterampilan, sikap nilai, hubungan sosial 
dan penghargaan. 

Teori yang mendasari pembelajaran 

kooperatif adalah teori motivasi, 
sebagaimana disampaikan oleh Nur 

(2010:13) bahwa motivasi siswa pada 
pembelajaran kooperatif terutama terletak 
pada bagaimana bentuk hadiah atau struktur 

pencapaian tujuan saat siswa melaksakan 
kegiatan.  Selain itu teori elaborasi kognitif 

mengatakan agar informasi dapat disimpan 
dalam memori dan terkait dengan informasi 
yang sudah ada di dalam memori itu, maka 

siswa harus terlibat dalam beberapa macam 
kegiatan terstruktur atau elaborasi kognitif 

atas suatu materi Nur (2010:18) 
 Model pembelajaran kooperatif 
didasari oleh falsafah hidup bekerjasama 

dan bergotong-royong. Pembelajaran 
kooperatif menekankan pada pembelajaran 

kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 
orang. Biasanya kelompok yang berjumlah 
ganjil sangat dianjurkan, hal ini untuk 

mempermudah pengambilan keputusan 
dalam membahas persoalan. 

      Sintak Pembelajaran Kooperatif, 
sSintak (langkah – langkah) model 
pembelajaran kooperatif, sebagaimana 

disampaikan   oleh Ibrahim, dkk(2000:10) 
sebagai berikut: (1) Menyampaikan tujuan 

dan memotivasi siswa, (2) Menyajikan 
informasi, (3) Mengorganisasikan siswa 
dalam kelompok, (4) Membimbing 

kelompok bekerja dan belajar, (5) Evaluasi, 
(6) Memberi penghagaan. 

      Hasil Belajar, hasil belajar siswa 

berkaitan dengan kemampuan siswa dalam 
menyerap atau memahami suatu bahan 

yang telah diajarkan. Menurut Masidjo 
(1995: 25) hasil belajar adalah nilai hasil 
dari sesuatu kegiatan yang telah dikerjakan 

secara individu maupun kelompok. 
Pendapat senada dikemukakan Umar, 1996 

dalam Santoso, (2007) bahwa hasil belajar 
siswa dapat dijadikan sebagai tolok ukur 
keberhasilan belajar. Dalam penelitian ini 

hasil belajar siswa diartikan sebagai 

penguasaan (daya serap) siswa setelah 
dilaksanakan model pembelajaran 
kooperatif dengan pendekatan number-

head-together pada mata pelajaran biologi 
pokok bahasan gerak tumbuhan yang 

ditunjukkan dengan nilai atau angka dari tes 
yang diberikan oleh guru. Nilai tersebut 
kemudian dipersentasekan untuk 

mengetahui peningkatan keTan hasil 
belajar. Tes tersebut adalah pre test, 

ulangan harian, kuis diskusi kelompok, dan 
post test. Proses pembelajaran merupakan 
salah satu faktor luar yang berpengaruh 

pada hasil belajar Arikunto(2001). 
          Pembelajaran Koopertif Number 

Head Together, Numbered head together 
adalah pendekatan yang dikembangkan 
untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam 

menelaah materi yang tercakup dalam suatu 
pelajaran dan mengecek pemahaman 

mereka terhadap isi pelajaran tersebut. 
Langkah-langkah yang dilakukan guru 
dalam pembelajaran kooperatif dengan 

pendekatan ini menurut Ibrahim, dkk(2000: 
2) ada 4 langkah yaitu: penomoran, 

mengajukan pertanyaan, berfikir bersama, 
dan menjawab.  

Pada hakikatnya belajar adalah wujud 

aktivitas pada saat terjadinya pembelajaran 
di kelas. Aktivitas yang dimaksud  adalah 

aktivitas fisik dan mental siswa. Piaget 
dalam Nasution( 2000) berpendapat bahwa, 
seorang anak berfikir sepanjang ia berbuat. 

Tanpa berbuat,  anak tak berfikir. Agar 
anak berfikir, ia harus diberi kesempatan 

untuk berbuat sendiri.  
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Pembelajaran yang mengembangkan 

diskusi dan kerja kelompok membe rikan 
aktivitas lebih banyak pada siswa. 

Pernyataan ini didukung pendapat Nasution 
(2000: 92), bahwa metode diskusi, 
sosiodrama, kerja kelompok, pekerjaan 

diperpustakaan dan laboratorium banyak 
membangkitkan aktivitas pada anak-anak. 

 Pengintegrasian kuis seperti acara-
acara di TV atau radio ke dalam proses 
pembelajaran bukan hal yang tidak 

mungkin merupakan strategi yang dapat 
menciptakan suasana yang menyenangkan 

bagi siswa. DePorter (2005) mengatakan 
bahwa kegembiraan membuat siswa siap 
belajar lebih mudah dan dapat mengubah 

sikap negatif. 
          Gerak Pada Tumbuhan, tumbuhan 

merespon terhadap rangsang seperti cahaya, 
gaya tarik bumi, air dan sentuhan. 
Tanggapan oleh tumbuhan terhadap 

rangsang disebut tropisme. Respon pucuk 
tumbuhan ke arah cahaya disebut 

fototropisme. Gerak tropi adalah gerak 
sebagian tubuh tumbuhan dengan 
tanggapan dipengaruhi arah rangsangan. 

Gerak nasti adalah gerak sebagian tubuh 
tumbuhan dengan tanggapan tidak 

dipengaruhi arah rangsangan (arah 
tanggapan ditentukan sendiri). Gerak taksis 
adalah gerak pindah seluruh bagian  

tumbuhan dengan tanggapan dipengaruhi 
arah rangsangan. Contoh gerak nasti adalah 

menutupnya daun putri malu jika disentuh 
(tigmonasti) dan menutupnya daun petai 
cina pada malam hari (niktinasti). 

Fototaksis adalah gerak seluruh tubuh 
tumbuhan karena menanggapi rangsang 

cahaya. Gerak tropi yang disebabkan karena 
rangsangan sentuhan, melilitnya sulur 
tanaman labu. Gerakkan pecahnya buah 

polong-polongan terjadi karena perubahan 
kadar air. 

          Desain Penelitian. Lokasi dan Waktu 
penelitian. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas yang dilakukan di 

kelas VII, SMP Negeri 21 Surabaya, 
Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. 

Pelaksanaan kegiatan ini pada semester 

genap tahun pelajaran 2008/2009 mulai 

bulan April sampai Juni 2009. 
Setting/Subjek Penelitian, subyek dalam 

pnelitian tindakan kelas ini adalah siswa 
kelas VIII SMP Negeri 21 Surabaya tahun 
pelajaran 2008/2009 dengan jumlah 38 

siswa, pada mata pelajaran biologi pada 
Kompetensi Dasar mengidentifikasi 

macam-macam gerak pada tumbuhan. 
Prosedur Penelitian, prosedur penelitian ini 
menggunakan prosedur penelitian tindakan 

kelas menggunakan langkah-langkah model 
Kemmis dan McTaggart yang terdiri dari 

tiga siklus. Tiap-tiap siklus terdiri dari 
empat tahap, yaitu tahap perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi 

dan refleksi. Rancangan Penelitian, 
penelitian ini dilaksanakan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa melalui 
model pembelajaran kooperatif dengan 
pendekatan number head together pada 

pokok bahasan gerak pada tumbuhan di 
kelas VIII C di SMP Negeri 21 Surabaya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 
deskriptif kualitatif. Penelitian ini termasuk 
jenis penelitian tindakan kelas. Adapun 

rancangan penelitian yang digunakan 
meliputi perencanaan, tindakan dan 

observasi, refleksi dan perbaikan. 
 Dalam penelitian ini pelaksanaan 
pengajaran dilakukan dalam tiga putaran. 

Tiap putaran terdiri dari empat tahap 
penelitian, meliputi tahap perencanaan, 

melakukan tindakan dan pengamatan, 
refleksi dan perbaikan rencana. Menyusun 
rancangan pembelajaran, sebagai panduan 

langkah-langkah yang akan dilakukan guru 
dalam kegiatan belajar mengajar. 

Rancangan pembelajaran dalam penelitian 
ini ada tiga putaran dengan alokasi waktu 
selama kurang lebih satu bulan. Dilanjutkan 

menyiapkan instrumen pembelajaran yaitu 
menyiapkan perangkat pembelajaran yang 

dibutuhkan seperti silabus, rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP). 
Menyiapkan instrumen penelitian yang 

meliputi: (1) Menyusun tes yang akan 
digunakan untuk  untuk ulangan harian. (2) 

Menyusun angket respon siswa digunakan 
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untuk mengetahui dan memperoleh data 

tentang pendapat siswa terhadap model 
pembelajaran kooperatif dengan pendekatan 

number head together (3) Lembar 
pengamatan pengelolaan pembelajaran dan 
aktivitas siswa, digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana guru mampu 
mengelola kelas sesuai dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran. Teknik 
Pengumpulan Data, untuk mendapatkan 
data yang diperlukan dalam penelitian ini 

dilakukan teknik pengumpulan data yang 
meliputi observasi, hasil tes, dan angket. 

           Hasil pengamatan keterlaksaan 
pembelajaran dianalisis secara deskritif 
kuantitatif. Dari data tersebut selanjutnya 

dideskripsikan kriteria penilaian terhadap 
keterlaksanaan pembelajaran digunakan 

ketentuan sebagai berikut.  
1,00 – 1,99 = tidak baik 
2,00 – 2,99 = cukup baik 

3,00 – 3,49 = baik 
3,50 – 4,00 =  sangat baik 

Ketentuan diatas dikonversi dalam bentuk 
rubrik sebagai berikut. 
(1)1 = tidak dilakukan sama sekali (tidak 

baik) 
(2)2= dilakukan tidak tepat dan tidak 

sistematis (cukup baik) 
(3)3= dilakukan tepat tapi tidak sistematis 

(baik) 

(4)4= dilakukan, tepat dan sistematis 
(sangat baik) 

KeTan hasil belajar dengan patokan 
nilai KKM. Sedangkan untuk respon siswa 
digunakan penarikan kesimpulan yang 

didasarkan atas persentase. Persentase 
tentang pendapat siswa dicari dengan 

menggunakan rumus: 
P  =                                                                                            
 

Keterangan :   
P = persentase 

n = jumlah pemilih 
N = jumlah siswa 
 Jawaban angket untuk siswa 

diberikan pilihan dengan menggunakan 
skala likert, dengan kriteria sangat baik, 

baik, cukup baik, tidak baik. 

          Hasil Penelitian dan Pembahasan. 

Kegiatan penelitian ini dimulai dengan 
tahap perencanaan, tindakan, observasi, 

refleksi, dan revisi. Hasil kegiatan pada 
siklus I, II, III 
 dapat dilihat pada Tabel 1.  
 

Tabel 1 Hasil Kegiatan Pembelajaran Model NHT 
                    Siklus I, II,III  

No. Kegiatan 

Penilaian Siklus 

Ke- 

I II III 

1 Penyampaian tujuan dan motivasi 3 3,4 3,6 

2 Menyajikan informasi 3 3 4 

3 
Melakukan pengorganisasian 

siswa dalam kelompok 
2,5 3,4 3,67 

4 
Kegiatan membimbing kellompok 

bekerja dan belajar 
2,67 3,33 3,33 

5 Melakukan evaluasi 3,33 3,33 3,33 

6 
Tindak lanjut / memberikan 

penghargaan 
2,25 2,87 3,67 

Rata-rata 2,79 3,22 3,59 

            Sumber: Hasil pengamatan kegiatan guru dan data diolah  
 

        Berdasarkan tabel I terlihat bahwa 
hasil pelaksanaan pembelajaran dalam 
model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

pada siklus I, siklus II dan siklus III 
mengalami peningkatan dari siklus I rata-

rata 2,79 menjadi 3,59 pada siklus III  
hanya saja pada siklus I kegiatan 
pembelajaran yang masih perlu 

ditingkatkan adalah pengorganisasian 
siswa, membimbing kelompok bekerja dan 

pemberian penghargaan.  
 

Tabel 2. Hasil Aktivitas Belajar Siswa dalam  

               Pembelajaran Tipe NHT (siklus I, II, III) 

No. Kegiatan 
Penilaian Siklus Ke- 

I II III 

1 Perhatian siswa terhadap penjelasan guru 2,65 2,63 2,75 

2 Membentuk kelompok sesuai penjelasan guru 4,00 4,00 4,00 

3 
Melaksanakan hubungan kerja dalam 
kelompok 

2,41 2,53 2,87 

4 
Bersedia mengambil giliran dan berbagi 
tugas 

2,38 2,73 3,00 

5 Berada dalam kelompok 3,75 3,88 4,00 

6 Berada dalam tugas 2,63 2,75 3,00 

7 Bertanya atau menyampaikan pendapat 2,13 2,48 2,63 

8 Menghargai perbedaan individu 2,00 2,25 3,00 

9 
Dapat mempresentasikan hasil diskusi dalam 
kelompoknya 

1,63 2,41 3,60 

10 Menyelesaikan tugas tepat waktu 2,13 2,75 2,88 

Rata-rata Seluruh aspek 2,57 2,84 3,17 
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Berdasarkan Tabel 2 dapat di jelaskan 

bahwa hasil aktivitas belajar siswa dengan 
pembelajaran kooperatiftip NHT pada 

siklus I adalah kurang baik, dengan rerata 
sebesar 2,57. Sedangkan pada siklus II dan 
III hasil pembelajaran kooperatif tipe NHT 

padamateri gerak tumbuhan sudah 
mengalami kenaikan dari  2,84 menjadi3,17 

Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran 
sudah berlangsung baik dsehingga aktifitas 
siswa mengalami peningkatan. 
 

Tabel 3 Hasil Belajar Siswa Berdasarkan Pencapaian  
              Target 

No 
NILAI KETAN 

I II III I II III 

1 60 72 76 TT T  T 

2 65 75 77 TT T  T 

3 75 75 78 T  T  T 

4 68 68 73 TT TT T 

5 74 74 77 T  T  T 

6 70 70 75 T  T  T 

7 77 77 87 T  T  T 

8 67 77 90 TT T  T 

9 68 75 79 TT T  T 

10 54 64 75 TT TT T 

11 78 78 85 T  T  T 

12 73 73 82 T  T  T 

13 57 67 73 TT TT T 

14 75 75 79 T  T  T 

15 76 76 82 T  T  T 

16 75 75 87 T  T  T 

17 73 73 82 T  T  T 

18 79 79 87 T  T  T 

19 80 80 90 T  T  T 

20 67 73 78 TT T  T 

21 78 78 82 T  T  T 

22 85 85 92 T  T  T 

23 77 77 89 T  T  T 

24 63 63 76 TT TT T  

25 65 75 79 TT T  T  

26 76 76 81 T  T  T  

27 68 73 85 TT T  T  

28 65 70 77 TT T  T  

29 66 71 77 TT T  T  

30 66 78 84 TT T  T  

32 69 72 78 TT T  T  

33 65 78 83 TT T  T  

34 66 79 85 TT T  T  

35 66 80 89 TT T  T  

36 67 75 83 TT T  T  

37 69 74 83 TT T  T  

Rt2 69,8 73,9 81,5 TT T T 

Berdasarkan Tabel 3 jumlah siswa T 

pada siklus I hanya 20 orang (±60%) 
dengan nilai rata-rata 69,8, ini 

menunjukkan bahwasanya hasil belajar 
siswa belum maksimal. Hal ini juga 
dikarenakan proses pembelajaran 

(keterlaksanaan pembelajaran dan aktifitas 
siswa) pada siklus I yang masih 

menunjukkan hasil yang kurang 
memuaskan. Pada siklus II dan III jumlah 
siswa yang T mengalami peningkatan dari 

31 orang (85%) dengan nilai rata-rata 73,9 
menjadi 100% T dengan nilai rata-rata 81,5. 

Berdasarkan data tersebut menunjukkan 
bahwa hasil belajar siswa mengalami 
peningkatan yang signifikan. Hal ini karena 

proses pembelajaran (keterlaksanaan 
pembelajaran dan aktifitas siswa) yang 

sudah menunjukkan peningkatan. 
 Berdasarkan tabel 1, 2, dan 3, pada 
siklus I kendala utama yang dihadapi adalah 

siswa kurang memahami konsep gerak pada 
tumbuhan. Selain itu, beberapa aspek yang 

perlu ditingkatkan atau diperbaiki pada 
putaran siklus berikutnya adalah: (1) 
penjelasan tentang cara kerja kelompok, (2) 

penjelasan sikap dan keterampilam yang 
akan dikembangkan, (3) melakukan refleksi 

tentang penyampaian materi pembelajaran, 
(4) mengingatkan siswa tenang hal-hal yang 
belum dilakukan. 

 Guna mengatasi kendala-kendala 
yang dialami maka upaya yang dilakukan 

adalah: (1) peneliti menyiapkan multi 
media pembelajaran untuk memudahkan 
siswa memahami konsep, gerak pada 

tumbuhan, (2) menjelaskan cara kerja 
kelompok, (3) menjelaskan sikap dan 

keterampilan yang akan dikembangkan 
siswa, (4) melakukan refleksi dengan 
mengajak siswa untuk menyimpulkan 

materi supaya lebih mudah diingat dan 
dipahami siswa, (5) mengingatkan siswa 

tentang hal-hal yang belum dilakukan. 
Untuk pertemuan berikutnya maka peneliti 
akan memperbaiki kekurangan-kekurangan 

pada siklus pertama, sehingga siklus kedua 
diharapkan berlangsung lebih baik. 
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           Berdasarkan Tabel 1,2,3  seluruh 

aspek yang diamati pada siklus kedua ini 
telah dilaksanakan dengan baik oleh 

guru/peneliti, tetapi masih ada empat aspek 
yang perlu ditingkatkan lagi, yaitu: (1) 
memberikan kesempatan bertanya kepada 

siswa, (2) menjelaskan sikap dan 
keterampilan kooperatif yang harus 

dilakukan siswa, (3) memberikan 
kesempatan kepada kelompok untuk 
mempresentasikan hasil kerjanya.(4) 

mengingatkan hal-hal yang belum 
dilakukan siswa. 

 Untuk mengatasi kendala-kendala 
terebut peneliti akan berupaya untuk 
melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) 

peneliti akan memberikan kesempatan 
bertanya kepada siswa,dan merangsangnya 

dengan cara memberikan poin tambahan 
bagi siswa yang mengajukan pertanyaan, 
(2) peneliti akan mengulangi lagi untuk 

menjelaskan sikap dan keterampilan 
kooperatif yang harus dilakukan siswa 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung, 
(3) peneliti akan memberikan kesempatan 
pada kelompok untuk mempresentasikan 

hasil kerjanya, (4) peneliti akan 
mengingatkan lagi hal-hal yang belum 

dilakukan oleh siswa. Untuk pertemuan 
berikutnya peneliti akan berupaya 
mengatasi kekurangan pada siklus kedua ini 

Seluruh aspek yang diamati pada 
siklus ketiga ini telah dilaksanakan dengan 

baik berdasarkan pada perencanaan yang 
telah diperbaiki oleh peneliti. Karena 
pencapaian target hasil belajar siswa telah 

tercapai maka siklus ini diakhiri. 
 

Analisis Hasil Angket Siswa dalam 

Penerapan NHT 

 Untuk mengetahui pendapat siswa 

terhadap pelaksanaan pembelajaran 
kooperatif tipe NHT, maka peneliti 

memberikan angket kepada responden aktif. 
Dalam angket tersebut telah disediakan 
berbagai pertanyaan memerlukan jawaban 

dari para siswa,yang mencerminkan 
bagaimana tanggapan siswa atau pandangan 

siswa tentang pembelajaran yang telah 

dilaksanakan dan telah siswa alami tersebut. 

Hasil angket pendapat siswa kelas VIII 
SMP Negeri 21 Surabaya terhadap 

pelaksanaan pembelajarna kooperatif tipe 
NHT dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:
  

Tabel 4: Angket Respon siswa 

No Pernyataan 
Penilaian 

SB B CB KB 

Σ % Σ %  Σ % Σ % 

1 

Guru dalam 
mempersiapkan 
siswa sebelum 

pelajaran 
dimulai 

30 80 7 17,4 1 2,6 - 0 

2 

Guru 
menyampaikan 
tujuan 

pembelajaran 
sebelum 
pelajaran 
dimulai 

38 100 - 0 - 0 - 0 

3 

Motivasi yang 

diberikan oleh 
guru sebelum 
pelajaran 
dimulai 

19 50 18 47,4 1 2,6 - 0 

4 

Guru 

menyajikan 
materi 
pembelajaran 
dengan 

mengaitkan 
dengan 
kehidupan 
sehari-hari atau 

materi 
pembelajaran 
terdahulu 

19 50 18 47,4 1 2,6 - 0 

5 

Guru melakukan 
kegiatan 

pengelompokan 
siswa 

25 66 13 34 - 0 - 0 

6 

Pelaksanaan 
model 
pembelajaran 

kooperatif t ipe 
NHT 

22 59,4 15 37,8 1 2,6 - 0 

7 
Bimbingan guru 
terhadap 
kelompok 

28 75,6 10 24,3 -- 0 - 0 

8 

Pemahaman 

siswa terhadap 
materi yang 
diajarkan 
dengan model 

pembelajaran 
kooperatif t ipe 
NHT 

30 81 8 18,9 - 0 - 0 

9 

Pemberian 
penghargaan 

kepada siswa 
atau kelompok 

30 81 8 18,9 -  - 0 

10 

Kemungkinan 
pengembangan 
model 

pembelajaran 
kooperatif t ipe 
NHT pada 

materi 

35 92,2 3 7,8 -  - 0 
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No Pernyataan 
Penilaian 

SB B CB KB 

Σ % Σ %  Σ % Σ % 

pembelajaran 
lainnya 

 Rata-rata 27,7 73,5 10 24,3 0,4 1,2 0 0 

Ket:  

SB: Sangat Baik 
B: baik  
CB: cukup baik 

KB: kurang baik 

 

 Berdasarkan data yang ada di Tabel 4 
dan grafik angket respon siswa terdapat 38 

responden. Tanggapan dari siswa/responden 
dikategorikan menjadi empat kriteria yaitu 
kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat 

baik. Besarnya persentase diperoleh dari 
jumlah responden yang menjawab dibagi 

dengan total responden aktif dikalikan 
dengan 100%. Rerata tanggapan sangat baik 
sebesar 75,5% atau 27,7 siswa, tanggapan 

baik sebesar 24,3%  atau 10 siswa, 
tanggapan cukup baik 1,2% atau 4 siswa 

dan tanggapan kurang baik tidak ada. Hal 
ini menunjukkan bahwa pembelajaran 
kooperatif tipe NHT disamping dapat 

meningkatkan aktifitas siswa dalam 
pembelajaran dan meningkatan hasil belajar 
siswa, juga dapat menunjukkan respon 

positif siswa. 
          Simpulan dan Saran. Simpulan pada 

penelitian ini adalah (1) Pengelolaan 
pelaksanaan pembelajaran pada model 
pembelajaran kooperatif dengan pendekatan 

number head together pada setiap putaran 
mengalami peningkatan. Putaran I sebesar 

2,79 dengan kategori kurang baik, putaran 
II sebesar 3,22 dengan kategori baik dan 
putaran III sebesar 3,59 dengan kategori 

sangat baik (2) Dapat meningkatkan 
aktivitas siswa dalam KBM. Putaran I 

sebesar 2,57 dengan kategori baik, putaran 

II sebesat 2,84 dengan kategori baik, dan 
putaran III sebesar 3,17 dengan kategori 

sangat baik.(3) Dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa ditunjukkan dengan 
meningkatnya keTan belajar siswa yang 

semakin meningkat dan rata-rata nilai juga 
meningkat. Siklus I rata-rata nilai 69,8 dan 

siswa T sebanyak 20 orang, siklus II rata-
rata nilai 73,9 dan siswa T sebanyak 31 
orang dan pada siklus III rata-rata nilai 81,5 

dan semua siswa T (4) respon siswa 
terhadap model pembelajaran kooperatif 

dengan pendekatan number head together 
sangat positif. Hal ini terlihat dari sebagian 
besar siswa memilih kategori SB (sangat 

Baik) dan B (Baik) pada pelaksanaan 
pembelajaran kooperatif dengan pendekatan 

number head together. 
 Saran untuk penelitian selanjutnya 
adalah (1) Pembelajaran kooperatif dengan 

pendekatan number head together ini dapat 
digunakan sebagai salah satu alternatif 

dalam kegiatan belajar pada pokok bahasan 
selanjutnya atau mata pelajaran selanjutnya 
(2) Bagi guru yang ingin menerapkan 

model pembelajaran kooperatif hendaknya 
memperhatikan alokasi waktu, aktivitas 

siswa dan tahapan-tahapan dalam 
pembelajaran (3) Sebaiknya siswa diberikan 
lebih banyak latihan soal untuk dikerjakan 

secara kelompok dengan jumlah yang kecil 
sehingga tiap anggota kelompok tersebut 

dapat bekerja sama dan berdiskusi secara 
maksimal. 
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UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA MATERI 

BANGUN DATAR MELALUI  MEDIA TANGRAM PADA SISWA 

 KELAS VII SMP NEGERI 25 SURABAYA 

(Dewi Kristanti, M.Si. ) 

 

 

Abstract 

 

Until now still bears the image of math lessons is very difficult, frightening, and 

unpleasant. There are many students who avoid including avoiding math teacher. In 

learning concepts which teachers rarely associated with the problems faced by students 

everyday. So it is hard to imagine an abstract concept for students. For students to learn 

mathematics is to confront and despite repeated kehiduapn everyday. As a result, 

students become less motivated to learn. This results in the quality of mathematics 

education has not achieved optimally. 

In class VII on the subject of geometry flat rectangle, the student turns a lot of 

difficulty in understanding megalami globally in distinguishing traits, elements and 

formulas of every waking flat rectangle. Students described by teachers as one by one 

they woke rectangular clear, but at the same time explained that the importance of the 

students have difficulty, for example students are difficult to distinguish the view of 

rhombic square, parallelogram view of rhombus, trapezoid with kites, both formulas 

and its properties, so in the end the students are not able to solve the problems of the 

rectangle. 

On this occasion will be learning with media tangram. Media will be able to 

assist students in learning the material inside the rectangle as a form of image formed 

from a series of flat wake and the wake will have each color type and character matter 

of waking up flat 

  

Keywords: achievement, build flat, tangram 

 

 

Pendahuluan 

Pola pembelajaran matematika 

masih kental dengan teacher centre yakni 

guru masih mendominasi sebagai pemberi 

informasi sehingga kemampuan siswa 

untuk memahami materi relatif rendah. 

Sebagian besar siswa menganggap 

pelajaran matematika adalah pelajaran 

yang sulit. Karena terlalu banyak rumus-

rumus dan perhitungan.  

Dalam menyampaikan bahan 

pelajaran pada kegiatan belajar mengajar 

guru haruslah dapat memilih metode 

pembelajaran yang ditunjang dengan alat 

peraga. Alat peraga matematika pada saat 

ini yang ada sangatlah terbatas 

keberadaannya. Hal ini menuntut guru 

untuk dapat berkreasi membuat dan 

menemukan alat peraga yang dapat 

menarik minat siswa untuk menyenangi 

matematika dan menjadikan mata 

pelajaran yang menyenangkan. 

Menyampaikan bahan pelajaran 

berarti melaksanakan beberapa 

serangkaian kegiatan yang pada akhirnya 

mengacu pada tercapainya tujuan 

pembelajaran. Dalam menyampaikan 

materi maka guru harus menggunakan alat 

bantu belajar yaitu alat peraga. Alat 

peraga matematika yang ada pada saat ini 

sangatlah terbatas dan seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, alat peraga yang ada itu sudah 

kurang cocok lagi. Hal ini menuntut guru 

untuk berkreasi membuat kreasi baru 
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dalam menemukan alat peraga yang dapat 

dengan mudah diterima siswa.  

Dengan bantuan kecanggihan dan 

kemajuan Teknologi dan Informatika 

maka dengan mudah guru mendapatkan 

gambaran-gambaran dan tips cara-cara 

penggunaan dan pembuatan alat petaga. 

Guru dapat membuka situs-situs atau fili-

file yang ada di internet lalu 

mengunduhnya. Kreatifitas dan kreasi 

gurulah yang dapat menggabungkan file 

satu dengan file yang lain sehingga dapat 

ditemukan alat-alat peraga pengajaran. 

Segi empat diajarkan pada siswa 

kelas VII yang merupakan langkah awal 

mempelajari geometri. Jika siswa saat 

kelas VII mampu menguasai geometri 

tentang bangun datar maka saat mereka 

kelas IX mempelajari tentang geometri 

bangun ruang tidaklah mengalami 

kesulitan. Untuk mencapai tujuan 

pengajaran yang optimal tentang 

matematika pada umumnya dan geometri 

pada khususnya, maka guru sebaiknya 

juga memberikan gambaran yang jelas 

tentang perlunya bangun-bangun geometri 

bangun datar yang akan kita pelajari 

dalam kehidupan sehari-hari.Misalnya 

beri pengertian bahwa berbagai 

mekanisme peralatan dalam kehidupan 

nyata banyak diciptakan berdasarkan 

prinsip-prinsip geometri datar. Contoh 

sifat-sifat jajar genjang digunakan untuk 

membuat mekanisme pemindahan rantai 

pada sepeda balap, photograf ( alat untuk 

memperbesar gambar ) menggunakan sifat 

belah ketupat, kontruksi trapesium 

digunakan untuk sistim setir mobil dan 

masih banyak lagi yang lainnya yang 

kesemuanya menggunakan prinsip bangun 

datar. 

Bertitik tolak dari latar belakang 

tersebut di atas maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: Apakah dengan 

alat peraga  tangram dapat meningkatkan 

prestasi belajar matematika materi bangun 

datar pada siswa kelas VII SMP Negeri 25 

Surabaya ?  

 

Pengertian Belajar 

Belajar merupakan proses orang 

memperoleh kecakapan, keterampilan, 

dan sikap. Belajar dimulai dari masa kecil 

sampai akhir hayat seseorang. Para ahli 

ilmu jiwa pendidikan menekankan supaya 

pembentukan perilaku yang baik sudah 

dimulai membiasakan tidur lebih cepat, 

belajar renang, lari, olah raga, 

membiasakan agar jangan meludah di 

tempat umum, jangan membelakangi di 

mana ada orang lain, jangan berdusta, 

jangan suka bersumpah, baik benar 

ataupun salah, menghormati kedua orang 

tua, menghormati orang yang lebih tua, 

menyayangi adik-adik yang umur 

dibawanya. Kebiasaan sehat seperti ini 

lebih tepat ditanam pada usia masih kecil, 

pepatah mengatakan “masa kecil terbiasa 

dan dewasa terbawa-bawa”. Bagaimana 

bentuk seorang anak, begitulah hantinya 

setelah dewasa. Ada suatu kewajiban bagi 

seorang guru sewaktu memberi pelajaran 

untuk merubah perilaku dengan 

mengaitkan materi budi pekerti, moral, 

akhlak, agar siswa terbiasa dengan yang 

baik dan benar, pada intinya pembelajaran 

merubah perilaku siswa kepada yang baik 

dan benar. 

Ahli ilmu jiwa anak mengatakan 

jangalah terlalu sering memaki, mencela 

anak-anak setiap kali yang mengakibatkan 

ia menganggap enteng tiap-tiap celaan dan 

tarus melakukan kejahatan-kejahatan, dan 

hilanglah pengaruh nasehat dalam hatinya. 

Ayah, ibu harus memelihara janji-janji 

dengan anak, manakala janji dilanggar 

akan membuatkan anak-anak tidak 

memiliki kepercayaan terhadap ayah dan 

ibu. 

Pada usia dini anak-anak banyak 

bertanya tetang apa yang ia lihat dan 

belajar mengenali sesuatu melalui 

lingkungannya, seperti anak ingin tahu 

tentang kelapa, ia bertanya kepada ibu, 

“ini apa, bu?”, tentu sang ibu menjawa; 

“ini kelapa”, kemudian anak bertanya lagi, 

“itu apa?”, ibu menjawab “kelapa”, yang 

tadi kelapa hijau, dan ini kelapa kuning”, 
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pertanyaan anak anak berlanjut terus, aya, 

ibu, dan orangtua memiliki peran besar 

dalam membimbing, mengarahkan belajar 

anak pada usia ini (ayah, ibu, dan keluarga 

merupakan pendidik utama). Jika 

pertanyaan anak tidak dijawab, 

pengalamannya tidak bertambah. Peran 

aktif ayah, ibu, dan orang tua diharapkan 

sewaktu mengajak anak bermain-main, 

ayah, ibu, kakak, kakek, dan nenek lebih 

banyak mengenalkan sesuatu kepada 

anak, walaupun anak tidak bertanya, kita 

yang melempar pertanyaan kepadanya, 

seperti; “itu apa?’, “itu ayam”, penjelasan 

tentang sesuatu sebaiknya diulang, seperti; 

ayam, dan sebagainya. 

Belajar adalah perubahan perilaku 

seseorang akibat pengalaman yang ia 

dapat melalui pengamatan, pendengaran, 

membaca, dan meniru. Manusia adalah 

makhluk yang berbudaya, berfikiran 

moderen, cekatan, pandai, dan bijaksana 

diperdapat melalui proses membaca, 

melihat, mendengar, dan meniru. 

Seseorang umpamanya belajar dengan 

mengagumi suatu objek, figure melalui 

bacaan, pengamatan, dan pendengaran 

yang kemudian disenangi dan 

dikaguminya seperti tertarik pada 

keindahan, kerapian, kedamaian objek, 

demikian pula seorang figure atau tokoh 

yang dikenal melalui pengamatan, bacaan, 

drama, sineron dan figure tadi memiliki 

pengaruh terhadap masyarakat lain karena 

dia berkata benar, logis dan nyata, maka 

pengamat yang tertari itu berupaya untuk 

meniru dan mengikutinya. 

 

Pengertian Prestasi Belajar 

Banyak ahli mendefinisikan atau 

mengartikan prestasi belajar. Namun 

untuk mempertegas permasalahan, berikut 

dikutipkan dua pengertiannya. Menurut 

Sumartono (1971 : 16) prestasi belajar 

adalah suatu nilai yang menunjukan hasil 

tertinggi dalam belajar yang dicapai 

menurut kemampuan anak dalam 

mengerjakan sesuatu pada suatu saat 

tertentu. Sedangkan menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (1995 : 787) 

prestasi belajar diartikan sebagai 

penguasaan pengetahuan atau ketrampilan 

yang dikembangkan oleh mata pelajaran, 

lazimnya ditunjukan dengan nilai tes yang 

diberikan guru. 

Berdasarkan dua pengertian di atas 

dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

merupakan penguasaan pengetahuan atau 

ketrampilan yang diperoleh oleh siswa 

dari hasil belajarnya yang ditunjukkan 

dengan nilai tes yang diberikan guru pada 

suatu saat tertentu. Nilai yang berupa 

prestasi belajar ini biasanya tertuang 

dalam laporan hasil pendidikan (raport). 

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Prestasi Belajar 

Banyak faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar siswa, namun dari sekian 

banyak faktor tersebut dapat diringkas 

menjadi dua faktor pokok, yaitu faktor 

yang berasal dari luar diri pelajar dan dari 

dalam diri pelajar (Suryabrata, 1987:283). 

Secara rinci kedua faktor tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Faktor yang Berasal dari Luar Diri 

Pelajar (Ekstern)     

Faktor ektern merupakan faktor 

yang dating dari luar diri pelajar, baik 

sebagai akibat pendidikan atau dari 

hasil pergaulan. Faktor ekstern ini juga 

dapat disebabkan oleh faktor manusia 

(sosial), lingkungan fisik, maupun 

biologis. 

 

b. Faktor–faktor yang Berasal dari dalam 

Diri Pelajar (Intern)   

Faktor intern merupakan faktor 

yang menyangkut seluruh pribadi 

pelajar, termasuk faktor fisik 

(fisiologis) dan faktor psikofisiknya 

(psikologis). Kedua faktor ini ikut 

menentukan berhasil dan tidaknya 

seseorang dalam belajarnya. 

Kedua factor yang berasal dari 

dalam diri pelajar ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut. 
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1).  Faktor Jasmani  

Faktor jasmani ini meliputi 

dua faktor, yaitu : Faktor kesehatan 

dan factor cacat tubuh. 

a.  Faktor Kesehatan  

Mengenai factor kesehatan 

ini Sukardi (1983 : 41) menjelaskan 

berikut :  

Dalam kegiatan belajar, 

berhasil tidaknya ditentukan oleh 

kondisi fisik yang optimal atau sehat 

secara langsung berpengaruh 

terhadap proses berpikir, dengan 

tergantungnya proses berpikir 

seseorang dalam kegiatan belajar 

maka konsentrasi akan terganggu 

dan sekaligus mereka tidak dapat 

bekerja dengan baik walaupun 

mereka memiliki kecerdasan yang 

tinggi serta rajin belajar.     

  Berdasarkan pendapat di 

atas dapat dikatakan bahwa 

kesehatan seseorang pelajar turut 

menentukan berhasil dan tidaknya 

seseorang dalam kegiatan 

belajarnya, karena kesehatan 

merupakan salah satu syarat pokok 

untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal dari suatu proses belajar 

mengajar, karena itu dalam kegiatan 

belajar mengajar seseorang pelajar 

hendaknya berada dalam kondisi 

fisik yang sehat dan stabil, artinya 

tidak menderita suatu penyakit 

tertentu yang dapat mengganggu 

konsentrasi belajarnya. 

b.  Cacat Tubuh 

Cacat tubuh merupakan 

kondisi yang menyebabkan 

kurang sempurnanya keadaan 

tubuh seseorang pelajar sehingga 

dalam kegiatan belajarnya, 

kekurangsempurnaan tubuh 

tersebut dapat mempengaruhi 

proses kegiatan belajar- nya, oleh 

karena itu bagi pelajar yang 

tubuhnya cacat lebih baik mereka 

belajar pada lembaga pendidikan 

khusus. 

 

2).  Faktor Psikologis 

Faktor psikologis merupakan 

salah satu faktor yang cukup 

dominan dalam mempengaruhi 

proses belajar siswa. Termasuk 

faktor psikologis ini antara lain : 

motivasi, minat, perhatian, 

intelegensi, bakat, dan perhatian 

yang kesemuanya dapat 

mempengaruhi prestasi belajar 

siswa. 

. Hakekat matematika. 

Matematika timbul karena 

pikiran-pikiran manusia 

berhubungan dengan ide dan 

penalaran. Ide-ide yang 

dihasilkan oleh pikiran-pikiran 

manusia itu merupakan sistem-

sistem yang bersifat untuk 

menggambarkan konsep-konsep 

abstrak, dimana masing-masing 

sistem bersifat deduktif sehingga 

berlaku umum dalam 

menyelesaikan maslah. 

Sehubungan dengan hal di atas 

Hudoyo (1988:3) menyatakan 

matematika berkenaan dengan 

ide-ide (gagasan-gagasan), 

struktur-struktur dan hubungan-

hubungan yang diatur secara 

logik sehingga matematika itu 

berkaitan dengan konsep-konsep 

abstrak. Suatu kebenaran 

matematika dikembangkan 

berdasarkan atas alasan logik 

yang menggunakan pembuktian 

deduktif 

Matematika merupakan salah 

satu bidang ilmu pengetahuan 

dasar (basic sciences). 

Matematika mempunyai 

karakteristik tertentu di banding 

dengan bidang-bidang ilmu yang 

lain. Secara sederhana dapat 

dikatakan bahwa matematika 

berkenaan dengan ide-ide, 
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konsep abstrak, yang bersifat 

deduktif dan aksiomatif 

(Ruseffendi, 1980:49).  

Setiap cabang matematika seperti 

analisis, aljabar, statistik, 

geometri dan lain-lain disusun 

mulai dari unsur-unsur yang 

paling sederhana yaitu unsur-

unsur yang tidak didefinisikan. 

Dari unsur-unsur yang tidak 

didefinisikan tersebut dibuat 

asumsi-asumsi dasar yang disebut 

aksioma yaitu pengertian dasar 

yang tidak perlu dibuktikan 

kebenarannya. Dari unsur-unsur 

yang tidak didefinisikan dan 

aksioma-aksioma tersebut 

dibentuk pengertian-pengertian 

(definisi).  

Dalam proses belajar matematika 

terjadi proses berpikir. Seseorang 

dikatakan berpikir bila 

melakukan kegiatan mental dan 

orang yang belajar matematika 

selalu melakukan kegiatan 

mental. Sehinggadalam berpikir 

sesesorang dapat menyusun 

hubungan-hubungan antar 

bagian-bagian informasi sebagai 

pengertian, kemudian dapat 

disusun kesimpulan. Dalam 

proses itu juga melibatkan 

bagaimana bentuk kegiatan 

mengajarnya. 

 

 Hakekat Belajar. 

Istilah belajar sebenarnya sangat 

komplek, sehingga tidak dapat dikatakan 

dengan pasti apakah sebenarnya belajar 

itu. Definisi belajar bergantung pada teori 

belajar yang dianut oleh seseorang. 

 Hilgrad (Dimyati dan Mujiono, 

1994:9) mengatakan belajar adalah proses 

melahirkan atau mengubah  suatu kegiatan 

melalui jalan latihan, yang dibedakan 

dalam perubahan-perubahan oleh faktor-

faktor yang tidak termasuk latihan, 

misalnya perubahan karena mabuk atau 

minum ganja bukan termasuk belajar.  

Sedangkan Skiner (Dimyati dan Mujiono, 

1994:9) berpandangan bahwa belajar 

adalah suatu perilaku. Pada saat orang 

belajar, maka responnya menjadi lebih 

baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar 

maka responnya menurun.  

Dengan demikian belajar 

merupakan suatu proses yang ditandai 

dengan adanya perubahan tingkah laku. 

Oleh karena itu, seseorang dikatakan 

belajar apabila dalam diri orang tersebut 

terjadi perubahan tingkah laku. Perubahan 

tingkah laku dapat ditunjukkan dalam 

berbagai bentuk seperti: berubahnya 

pengetahuan, sikap, percakapan, 

kebiasaan dan lain-lain. 

 

Matematika 

Matematika adalah prosedur 

operasional yang digunakan dalam 

menyelesaikan masalah mengenai 

bilangan. Matematika sebagai salah satu 

ilmu dasar yang telah berkembang pesat 

baik secara materi maupun kegunaannya. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya 

perubahan kurikulum yang selalu 

mempertimbangkan masa depan. 

Matematika sekolah adalah matematika 

yang diajarkan di pendidikan dasar dan 

menengah yang disesuaikan dengan 

perkembangan intelektual siswa dan 

dipilah-pilah menjadi bagian-bagian dari 

abstrak ke konkret. 

Fungsi matematika (Mohammad 

Soleh, 1988: 12) adalah untuk 

mengembangkan kemampuan 

berkomunikasi dengan menggunakan 

bilangan dan simbol juga untuk 

mengembangkan ketajaman penalaran 

yang dapat memperjelas dan 

menyelesaikan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Menurut Mohammad Soleh dalam 

pokok Pengajaran Sekolah Menengah, 

tujuan pembelajaran matematika 

hendaknya diarahkan kepada 

pembentukan kemampuan-kemampuan 

logika dan berfikir berupa : 
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(1) Menggunakan algoritma (prosedur 

pekerjaan) 

(2) Melakukan manipulasi secara 

matematika (menerapkan sifat-sifat, 

rumus-rumus pada soal) 

(3) Mengorganisasi data 

(4) Memanfaatkan simbol, tabel, diagram 

dan grafik 

(5) Mengenal dan menemukan pola 

(6) Menarik kesimpulan 

(7) Membuat kalimat atau model 

matematika 

(8) Membuat interpretasi bangun dalam 

bidang 

(9) Memahami pengukuran dan satuan-

satuannya 

(10) Menggunakan alat hitung dan alat 

bantu matematika 

 

Segi Empat 

Segi empat adalah bangun datar 

yang dibatasi oleh empat buah sisi. 

 
Tangram 

Tujuan permainan  tangram : 

(1) Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat 

bangun datar segi empat 

(2) Siswa dapat menyebutkan definisi 

bangun datar segi empat 

(3) Siswa dapat menyebutkan rumus-

rumus bangun datar segi empat 

(4) Siswa dapat menyelesaikan soal 

tentang  keliling bangun datar segi 

empat 

(5) Siswa dapat menyelesaikan soal 

tentang  luas bangun datar segi empat 

 

Cara Pembuatan : 

(1) Bangun-bangun segi empat yaitu 

persegi, persegi panjang, jajar 

genjang, belah ketupat, trapesium 

dan layang-layang dibuat dalam 

ukuran kecil. 

(2) Tiap bangun dibuat dengan warna 

berbeda  yang bertujuan untuk 

simbol-simbol tertentu, misalnya 

warna merah untuk soal keliling 

bangun. hijau untuk soal luas 

bangun, biru untuk soal sifat-sifat 

bangun, kuning untuk rumus 

bangun, dan orange untuk definisi 

bangun 

(3) Susunlah potongan-potongan kecil 

dari bangun-bangun tersebut yang 

berupa bentuk-bentuk tangram ( 

bentuk tangram sesuai dengan 

kreatifitas guru, semakin kreatif 

semakin menariklah permainan 

ini) 

(4) Buatlah kartu soal sesuai dengan 

warna yang telah disepakati dalam 

jumlah yang cukup 

(5) Hubungkanlah tiap-tiap bentuk 

tangram yang terjadi dengan 

bentuk tangga, jangan diberi warna 

biarkan seperti warna dasar, 

misalnya warna dasar putih seperti 

warna kertas 

(6) Tulislah nomor urut mulai dari 

1,2,3,4,5,.. dan seterusnya 

bergantian dari tangram, tangga, 

tangram bergantian sampai selesai. 

(7) Buatlah kunci jawaban dari kartu 

soal-kartu soal yang dibuat 

 

Alat-alat permainan lain yang 

dibutuhkan adalah 1 buah dadu dan 1 

buah pion 
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Beberan Tangram 

 

 
 

Cara Bermain : 

(1) Beberan tangram  ditempatkan  

(2) Kartu soal diletakkan didekat tangga 

tangram 

(3) Peserta permainan terdiri dari 

beberapa orang. 

(4) Satu siswa ditunjuk sebagai 

moderator yang memjadi penilai dari 

permainan ini 

(5) Moderator membawa kunci jawaban 

dari kartu soal-kartu soal 

(6) Moderator juga membawa tabel skor 

nilai 

(7) Pion diletakkan pada bagian paling 

awal yaitu pada nomor 1 

(8) Siswa yang ditunjuk bersama sebagai 

siswa yang pertama kali bermain, 

kemudian melempar dadu, nilai yang 

ada pada dadu disebutkan dan siswa 

tersebut  menjalankan pion  sebanyak 

mata dadu yang keluar 

(9) Siswa tersebut lalu meletakkan pion 

dan menyebutkan bangun datar yang 

diperoleh 

(10) Siswa tersebut mengambil kartu soal 

sesuai dengan warna bangun yang 

diperoleh 

(11) Siswa pemain menyebutkan jawaban 

dari kartu soal yang diperolehnya. 

(12) Moderator mencocokkan jawaban 

dari pemain  

(13) Jika jawaban benar maka moderator 

langsung memberikan nilai 

(14) Jika jawaban salah maka soal 

dilemparkan pada pemain lainnya, 

siapa yang dahulu mengangkat tangan 

maka dialah yang mempunyai 

kesempatan menjawab kartu soal 

tersebut. 

(15) Jika benar maka peserta yang 

mengangkat tangan mendapat nilai, 

jika jawaban masih salah maka soal 

tersebut dilemparkan kembali kepada 

pemain lainnya. 

(16) Ini dilakukan sampai ditemukan 

jawaban yang benar 

(17) Pemain kedua atau berikutnya 

mengetos dadu, angka yang muncul 

pada dadu dibuat untuk menjalankan 

pion 
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(18) Pion yang berhenti sebanyak mata 

dadu lalu dilihat jatuh pada bangun 

apa. 

(19) Pemain mengambil kartu soal dan 

menjawabnya. 

(20) Permainan dilanjutkan oleh siswa 

ketiga, keempat  dan selanjutnya 

sampai seluruh siswa dalam 

kelompok  tadi selesai semua atau 

sampai jam pelajaran selesai. 

(21) Terakhir, moderator membacakan 

skor nilai masing-masing peserta. 

 

Contoh kartu soal  

 

 

 
 

Pelaksanaan pembelajaran 

Siklus Pertama  

1. Perencanaan  

Sebelum tindakan dimulai hal-hal 

yang dipersiapkan guru adalah: 

(1) Standar kompetensi mata pelajaran 

beserta kompetensi dasar yang 

akan disampaikan selama satu 

semester. 

(2) Membuat perangkat pembelajaran 

yang diperlukan seperti: 

pembuatan program tahunan, 

program semester, program 

penilaian, pengembangan silabus, 

dan sistem penilaian, alat penilaian 

beserta instrumennya, program 

pengayaan dan program remidial 

beserta soalnya. 

(3) Menyiapkan materi pelajaran yaitu 

konsep-konsep geometri dengan 

kompetensi dasar: memahami 

jenis-jenis geometri bangun datar. 

(4) Menyiapkan alat-alat penilaian 

berupa lembar 

observasi/pengamatan sikap 

selama proses pembelajaran. 
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(5) Menyiapkan soal ulangan ranah 

kognitif yang akan digunakan pada 

akhir siklus. 

(6) Menyiapkan soal remideal dan soal 

pengayaan. 

 

2. Pelaksanaan 

(1) Guru memasuki ruangan kelas 

dengan memberikan salam 

kemudian melakukan apersepsi. 

(2) Setelah melakukan apersepsi guru 

kemudian menyampaikan 

Kompetensi Dasar (KD) yang akan 

dibahas dalam pembelajaran. 

(3) Guru memberi arahan bahwa 

selama  pembelajaran berlangsung 

guru akan melakukan penilaian 

kompetensi siswa. Penilaian akan 

dilaksanakan secara keseluruhan 

baik selama proses pembelajaran 

maupun dalam pengerjaan tugas.  

(4) Guru melaksanakan pembelajaran   

(5) Guru selalu memotivasi siswa agar 

aktif dalam diskusi kelompok. 

(6) Pada akhir siklus I guru 

memberikan soal untuk menilai 

ranah kognitif.  

 

3. Observasi 

(1) Pembelajaran telah berjalan sesuai 

rencana, guru telah melakukan 

pembelajaran .  

(2) Guru melakukan penilaian 

keaktifan siswa dengan kuisioner. 

(3) Hasil pengamatan atau observasi  

pada siklus I sebagai berikut: 

(a) Rata-rata keaktifan siswa pada 

siklus I = 70,34%. Setelah 

dibandingkan dengan lima 

kriteria model PSP berada pada 

kategori cukup aktif.  

(b) Hasil belajar siswa pada siklus I  

sebagai berikut:  

(c) Penguasaan kompetensi = 

72,76% 

(d) Ketuntasan klasikal= 79,31% 

 

 

 

4. Refleksi  

(1) Merevisi soal-soal yang masih 

dianggap sulit oleh siswa. 

(2) Mengatur kembali beberapa 

anggota kelompok yang telah 

cocok dengan kelompoknya. 

(3) Memberi solusi untuk mengatasi 

masalah siwa 

(4) Menciptakan suasana agar siswa 

berani berpendapat dan 

mengajukan pertanyaan. 

(5) Meningkatkan peran serta siswa 

dalam diskusi dengan memberi 

arahan tentang teknik diskusi. 

 

Siklus II 

1. Perencanaan  

(1) Guru menyiapkan materi pelajaran 

yaitu materi inti pokok masing-

masing jenis bangundatar 

(2) Berdasarkan evaluasi 

pembelajaran sebelumnya guru 

menyiapkan strategi yang lebih 

baik dan memperbaiki kekurangan 

pembelajaran sebelumnya. 

(3) Guru menyiapkan tes minat siswa 

untuk melihat tingkat keaktifan 

siswa sebagai indikator kualitas 

proses belajar mengajar. 

(4) Guru menyiapkan tes ulangan 

harian untuk melihat hasil belajar 

siswa. 

 

2. Pelaksanaan  

(1) Guru memulai pembelajaran 

dengan salam pembuka dan 

melakukan arpesepsi tentang 

pelajaran sebelumnya. 

(2) Sebelum menginjak pada 

pembahasan kompetensi dasar  

yang baru. Penilian hasil belajar 

siswa dilaksanakan secara 

keseluruhan, tidak hanya melalui 

tes namun juga selama proses 

pembelajaran. 

(3) Guru menyampaikan temuan-

temuan, kelemahan-kelemahan 

siswa pada pembelajaran 

sebelumnya. 
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(4) Berdasarkan temuan itu guru 

berusaha membangkitkan 

motivasinya untuk mencapai 

ketuntasan belajar dengan 

meningkatkan disiplin, perhatian 

dan menumbuhkan minat pada 

pelajaran tersebut. 

(5) Guru melaksanakan pembelajaran . 

(6) Selama proses diskusi guru 

memancing siswa untuk berani  

bertanya menjawab dan 

mengemukakan pendapat/gagasan. 

(7) Sebelum diskusi berakhir guru 

menyuruh masing-masing 

kelompok  membuat kesimpulan 

(8) Setelah berakhir siklus II guru 

memberikan tes ulangan harian. 

 

3. Observasi 

(1) Pembelajaran telah berjalan sesuai 

rencana, guru telah mampu 

membangkitkan minat dan 

semangat siswa. 

(2) Dari penilaian yang dilakuakan 

selama tindakan pada siklus II 

hasilnya sebagai berikut: 

(a) Rata-rata tingkat keaktifan 

siswa pada siklus II = 83,79%. 

Setelah dibandingkan dengan 

lima kreteria berada pada 

kategori: aktif (83,79) 

(b) hasil belajar siswa pada siklus II 

adalah: 

(c) Penguasaan kompetensi = 

82,76% 

(d) Ketuntasan klasikal= 93,10% 

 

4. Refleksi 

Dari hasil observasi dan 

evaluasi pada tindakan II memperoleh 

hasil sebagai berikut: 

(1) Ada peningkatan tingkat 

keaktifan siswa sebesar 13,45% 

(siklus I=70,34, siklus 

II=83,79%) 

(2) Pengusanaan kompetensi dasar 

meningkat sebesar 14,48% 

(siklus I=68,28%, siklus 

II=82,76%) 

(3) Ketuntasan klasikal meningkat 

sebesar 13,80% (siklus 

I=79,31%, siklus II=93,10%) 

Berdasarkan kreteria 

keberhasilan yang telah ditetapkan 

maka proses belajar dan hasil 

belajar telah memenuhi kriteria 

keberhasilan, sehingga penelitian 

tindakan kelas cukup, 2 siklus saja 

tindakan dianggap cukup. Berikut 

disajikan grafik tingkat keaktifan 

siswa dan grafik hasil belajar. 

 

Grafik Tingkat Keaktifan Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik Prestasi Belajar Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simpulan  

(1) Pembelajaran Bangun Datar dengan 

menggunakan Alat Peraga Circle 

tangga tangram dapat meningkatkan 

kualitas proses belajar yang 

ditunjukkan dengan peningkatan 

minat sebesar 13,45% (siklus I: 

70,34%, siklus II: 83,76%) 

(2) Pembelajaran Bangun Datar dengan 

menggunakan Alat Peraga Circle 

tangga tangram dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa sebesar 14,48% 

x 
0 

Fr
ek

u
en

si
  

Siklus I Siklus II 

y 

83,79 

70,34 

x 
0 

Fr
ek

u
en

s i  

Siklus I Siklus II 

y 

82,76 

68,28 
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(siklus I: 68,28%, siklus II: 82,76%) 

dan dapat meningkatkan ketuntasan 

belajar sebesar 13,80% (siklus I: 

79,31%, siklus II: 93,10%).  

 

Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian 

tindakan kelas yang telah dipaparkan di 

atas dapat dikemukakan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Penelitian tindakan kelas ini bisa 

ditindak lanjuti oleh peneliti atau 

guru-guru untuk semua mata 

pelajaran. 

2. Pembelajaran Bangun Datar dengan 

menggunakan Alat Peraga Circle 

tangga tangram dapat dijadikan 

alternatif model pembelajaran 

matematika. 
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OPTIMALISASI LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

MELALUI PEMBERDAYAAN KONSELOR SEBAYA 

(Ismy Latifaty) 

 
 

Abstract 

 

The faced Problems by middle school students who are in their teens today are 

becoming increasingly complex perceived. In addition to internal factors such as the 
developmental aspects of biological, psychological, and sociological, swift currents of 
globalization also brings negative effects.  

Given the circumstances it was increasingly felt the need for optimization of 
guidance and counseling services in schools. Because of the guidance and counseling 

services are optimal for students will be assisted in the development of more optimal 
personal, social, learning and career. Experience has shown that only a small percentage 
of students who use school guidance and counseling services. Students often make their 

friends as a source that is expected to assist in solving the problems they face. So as to 
optimize the guidance and counseling services in schools need to be empowered role of 

peer counselors. 
 

Key Word : guidance and counseling services, peer counselors. 
 

 
Pendahuluan 

Adanya perubahan dinamis pada 

berbagai aspek kehidupan seperti 
longgarnya norma masyarakat, 

perkembangan teknologi dan informasi 
yang sangat pesat, pengaruh budaya asing, 
dll menyebabkan permasalahan yang 

dihadapi siswa yang berada di usia remaja 
semakin kompleks. Siswa SMP yang 

berusia antara 12-15 tahun berada pada 
usia remaja. Terhadap permasalahan 
dihadapi siswa saat ini menuntut 

keprofesionalan seorang konselor dalam 
memberikan layanan bimbingan dan 

konseling. 
Pada saat ini menunjukkan bahwa, 

kinerja profesional konselor dihadapkan 

kepada berbagai kendala. Kendala terbesar 
untuk mewujudkan layanan bimbingan dan 

konseling yang handal terjadi dalam 
tataran praktis (Sudrajat, 2008). 

Secara yuridis dan kebijakan, posisi 

konselor sekolah  memiliki legitimasi dan 
posisi yang kuat dan kokoh, namun pada 

tataran implementasi masih banyak 
masalah-masalah yang dihadapi.  Diantara 
masalah tersebut adalah terbatasnya 

konselor  sehingga terjadi kesenjangan 
antara kebutuhan dan ketersediaan 

konselor di sekolah.  Seperti yang 
disampaikan oleh Ketua asosiasi 

Bimbingan dan Konseling, Prof. Mungin 
Eddy Wibowo pada seminar dalam rangka 
Hari Guru Nasional di Jawa Tengah, 

bahwa di Indonesia jumlah konselor di 
sekolah adalah 33.000 orang dengan 

jumlah sekolah, mulai dari SMP/MTs 
sampai SMA/MA dan SMK sebanyak 
80.170 sekolah dengan jumlah murid 

18.835.859 anak. Jika dihitung 
berdasarkan rasio   1 : 150 berarti  

Indonesia membutuhkan Guru BK atau 
Konselor sebanyak  125.572 orang. 
Artinya saat ini masih dibutuhkan  atau 

kekurangan  konselor sebanyak 92.572 
orang. Akibatnya, rasio antara konselor 

dan murid masih belum memenuhi 
standar.   

Dari segi manajemen dan 

pengelolaan, dukungan dari pihak sekolah 
kurang optimal, baik dari kepala sekolah, 

guru, wali kelas, orang tua, dan staf. 
Kondisi seperti ini membuat pengakuan 
kepada profesi guru pembimbing/konselor 
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masih relatif rendah.  Selain itu, masih 

terdapat mispersepsi  terhadap layanan 
bimbingan dan konseling, dimana guru 

pembimbing/konselor masih dianggap 
sebagai polisi sekolah. Pelanggaran tata 
tertib, kelalaian anak mengerjakan 

pekerjaan rumah atau pelanggaran 
kedisiplinan masih dibebankan kepada 

guru pembimbing/konselor.  
Hal ini membuat siswa SMP yang 

memasuki masa remaja kadang-kadang 

menjadi kurang terbuka dalam 
mengungkapkan masalahnya kepada Guru 

Pembimbing, karena ada perasaan takut, 
malu dan tidak nyaman, jangan-jangan bila 
permasalahannya diungkapkan maka 

berdampak buruk pada nilai pelajarannya 
atau bahkan menjadi tidak naik kelas. 

Sementara disisi lain, remaja  merasa 
bahwa orang dewasa tidak dapat  
memahami mereka. Keadaan ini sering 

menjadikan remaja sebagai suatu 
kelompok  yang eksklusif karena mereka 

beranggapan bahwa hanya sesama  
merekalah dapat saling memahami.  
Sebagian besar siswa lebih sering  

membicarakan  masalah-masalah serius 
mereka dengan teman sebaya 

dibandingkan dengan orang  tua, guru dan 
guru pembimbing. Teman sebaya dianggap 
sebagai orang yang mau mengerti dan 

paling peduli terhadap permasalahan yang 
sedang dihadapi tanpa harus menggurui 

atau memarahi, dan memberi penilaian 
baik buruk atau positif negatif. Teman 
sebaya juga dianggap sebagai sahabat 

curhat yang paling aman. Mereka 
mempunyai bahasa yang sama dalam 

berkomunikasi sehingga siswa dengan 
mudah dapat menyampaikan masalahnya 
dan tidak harus belajar bagaimana 

berbicara yang sopan, resmi, serta halus 
seperti kalau hendak berbicara dengan 

guru. Seperti terungkap dari hasil 
penelitian yang dilakukan Buhrmester 
(Santrock, 2004 : 414) menunjukkan 

bahwa pada masa remaja kedekatan 
hubungan dengan teman sebaya meningkat 

secara drastis, dan pada saat yang 

bersamaan kedekatan hubungan remaja  

dengan  orang  tua  menurun  secara  
drastis.  Hasil  penelitian Buhrmester 

dikuatkan oleh temuan Nickerson & Nagle 
(2005 : 240) bahwa pada masa remaja 
komunikasi dan kepercayaan terhadap 

orang tua berkurang, dan beralih kepada 
teman sebaya untuk memenuhi kebutuhan  

akan kelekatan (attachment). 
Mencermati kenyataan tersebut, 

perlu dikembangkan model layanan 

bimbingan dan konseling yang mampu 
melayani siswa. Guru Pembimbing harus 

mampu menangkap dan memberdayakan 
potensi yang ada, yaitu : menjadikan 
teman sebaya sebagai konselor yang 

merupakan tempat menyampaikan 
masalah. Pemberdayaan konselor sebaya 

dapat menjadi alternatif solusi optimalisasi 
layanan bimbingan dan konseling pada 
umumnya. 

Dengan memperhatikan latar 
belakang tersebut di atas, maka 

permasalahan yang ingin diungkap disini 
adalah : Bagaimana upaya 
memberdayakan konselor sebaya dalam 

mengoptimalkan layanan bimbingan dan 
konseling ? 

 
Bimbingan dan Konseling 

Bimbingan dan konseling adalah 

pelayanan bantuan untuk peserta didik, 
baik secara perorangan maupun kelompok, 

agar mandiri dan berkembang secara 
optimal, dalam bimbingan pribadi, 
bimbingan sosial, bimbingan belajar dan 

bimbingan karier, melalui berbagai jenis 
layanan dan kegiatan pendukung 

berdasarkan norma-norma yang berlaku. 
(SK Mendikbud N0. 025/O/1995) 

Berdasarkan pasal 27 Peraturan 

Pemerintah Nomor 29/90 :  
“Bimbingan merupakan bantuan yang 

diberikan kepada siswa dalam rangka 
upaya menemukan pribadi, mengenal 
lingkungan dan merencanakan masa 

depan” 



E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya; Volume 4 Edisi Tahun 2013 Hal. 3 
 

Dalam pengertian tentang bimbingan 

dan konseling di atas dapat disimpulkan 
hal-hal pokok bahwa : 

(1) Bimbingan dan Konseling merupakan 
layanan bantuan. 

(2) Pelayanan Bimbingan dan Konseling 

dilakukan melalui kegiatan secara 
perorangan dan kelompok. 

(3) Arah kegiatan Bimbingan dan 
Konseling ialah membantu peserta 
didik untuk melaksanakan kehidupan 

sehari-hari secara mandiri dan 
berkembang secara optimal. 

(4) Ada empat bidang bimbingan yaitu 
bimbingan pribadi, sosial, belajar dan 
karir. 

(5) Pelayanan Bimbingan dan konseling 
dilaksanakan melalui jenis-jenis 

layanan tertentu, ditunjang sejumlah 
kegiatan pendukung. 

(6) Pelayanan Bimbingan dan Konseling 

harus didasarkan pada norma-norma 
yang berlaku. 

 
Layanan Bimbingan dan Konseling 

Dalam melaksanakan kegiatan 

Bimbingan dan Konseling di sekolah, 
terdapat beberapa jenis layanan yang 

diberikan kepada siswa, diantaranya 
adalah sebagai berikut. 
(1) Layanan Orientasi; 

Layanan orientasi adalah 
layanan yang memungkinan peserta 

didik memahami lingkungan baru, 
terutama lingkungan sekolah dan 
obyek-obyek yang dipelajari, untuk 

mempermudah dan memperlancar 
berperannya peserta didik di 

lingkungan yang baru itu, sekurang-
kurangnya diberikan dua kali dalam 
satu tahun yaitu pada setiap awal 

semester.  
Tujuan layanan orientasi adalah 

agar peserta didik dapat beradaptasi 
dan menyesuaikan diri dengan 
lingkungan baru secara tepat dan 

memadai, yang berfungsi untuk 
pencegahan dan pemahaman. 

 

(2) Layanan Informasi;  

Adalah layanan yang 
memungkinan peserta didik menerima 

dan memahami berbagai informasi 
(seperti : informasi belajar, pergaulan, 
karier, pendidikan lanjutan).  

Tujuan layanan informasi adalah 
membantu peserta didik agar dapat 

mengambil keputusan secara tepat 
tentang sesuatu, dalam bidang pribadi, 
sosial, belajar maupun karier 

berdasarkan informasi yang 
diperolehnya yang memadai. Layanan 

informasi pun berfungsi untuk 
pencegahan dan pemahaman. 

 

(3) Layanan Konten; 
Merupakan layanan yang 

memungkinan peserta didik 
mengembangkan sikap dan kebiasaan 
belajar yang baik dalam penguasaan 

kompetensi yang cocok dengan 
kecepatan dan kemampuan dirinya 

serta berbagai aspek tujuan dan 
kegiatan belajar lainnya, dengan 
tujuan agar peserta didik dapat 

mengembangkan sikap dan kebiasaan 
belajar yang baik. Layanan 

pembelajaran berfungsi untuk 
pengembangan. 

 

(4) Layanan Penempatan dan 
Penyaluran; 

Adalah layanan yang 
memungkinan peserta didik 
memperoleh penempatan dan 

penyaluran di dalam kelas, kelompok 
belajar, jurusan/program studi, 

program latihan, magang, kegiatan 
ko/ekstra kurikuler, dengan tujuan 
agar peserta didik dapat 

mengembangkan segenap bakat, minat 
dan segenap potensi lainnya. Layanan 

Penempatan dan Penyaluran berfungsi 
untuk pengembangan. 

 

(5) Layanan Konseling Perorangan; 
Adalah layanan yang memungkinan 

peserta didik mendapatkan layanan 



E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya; Volume 4 Edisi Tahun 2013 Hal. 4 
 

langsung tatap muka (secara 

perorangan) untuk mengentaskan 
permasalahan yang dihadapinya dan 

perkembangan dirinya. Tujuan 
layanan konseling perorangan adalah 
agar peserta didik dapat mengentaskan 

masalah yang dihadapinya. Layanan 
Konseling Perorangan berfungsi untuk 

pengentasan dan advokasi. 
 

(6) Layanan Bimbingan Kelompok  

Adalah layanan yang 
memungkinan sejumlah peserta didik 

secara bersama-sama melalui 
dinamika kelompok memperoleh 
bahan dan membahas pokok bahasan 

(topik) tertentu untuk menunjang 
pemahaman dan pengembangan 

kemampuan sosial, serta untuk 
pengambilan keputusan atau tindakan 
tertentu melalui dinamika kelompok, 

dengan tujuan agar peserta didik dapat 
memperoleh bahan dan membahas 

pokok bahasan (topik) tertentu untuk 
menunjang pemahaman dan 
pengembangan kemampuan sosial, 

serta untuk pengambilan keputusan 
atau tindakan tertentu melalui 

dinamika kelompok. Layanan 
Bimbingan Kelompok berfungsi untuk 
pemahaman dan Pengembangan. 

 
(7) Layanan Konseling Kelompok; 

Adalah layanan yang 
memungkinan peserta didik (masing-
masing anggota kelompok) 

memperoleh kesempatan untuk 
pembahasan dan pengentasan 

permasalahan pribadi melalui 
dinamika kelompok, dengan tujuan 
agar peserta didik dapat memperoleh 

kesempatan untuk pembahasan dan 
pengentasan permasalahan pribadi 

melalui dinamika kelompok. Layanan 
Konseling Kelompok berfungsi untuk 
pengentasan dan advokasi. 

 
(8) Layanan Konsultasi 

Adalah layanan yang membantu 

peserta didik dan atau pihak lain 
dalam memperoleh wawasan, 

pemahaman, dan cara-cara yang perlu 
dilaksanakan dalam menangani 
kondisi dan atau masalah peserta 

didik. 
(9) Layanan Mediasi 

Adalah layanan yang membantu 
peserta didik menyelesaikan 
permasalahan dan memperbaiki 

hubungan antarmereka. 
Untuk menunjang kelancaran 

pemberian layanan bimbingan dan 
konseling seperti tersebut di atas, perlu 
dilaksanakan berbagai kegiatan pendukung 

yang meliputi beberapa hal berikut. (1) 
Aplikasi Instrumentasi Data, yakni 

kegiatan untuk mengumpulkan data dan 
keterangan tentang peserta didik, tentang 
lingkungan peserta didik dan lingkungan 

lainnya, yang dapat dilakukan dengan 
menggunakan berbagai instrumen, baik tes 

maupun non tes, dengan tujuan untuk 
memahami peserta didik dengan segala 
karakteristiknya dan memahami 

karakteristik lingkungan. (2) Himpunan 
Data, yakni kegiatan untuk menghimpun 

seluruh data dan keterangan yang relevan 
dengan keperluan pengembangan peserta 
didik. Himpunan data diselenggarakan 

secara berkelanjutan, sistematik, 
komprehensif, terpadu dan sifatnya 

tertutup. (3) Konferensi Kasus, yakni 
kegiatan untuk membahas permasalahan 
peserta didik dalam suatu pertemuan yang 

dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat 
memberikan keterangan, kemudahan dan 

komitmen bagi terentaskannya 
permasalahan klien. Pertemuan konferensi 
kasus bersifat terbatas dan tertutup. Tujuan 

konferensi kasus adalah untuk 
memperoleh keterangan dan membangun 

komitmen dari pihak yang terkait dan 
memiliki pengaruh kuat terhadap klien 
dalam rangka pengentasan permasalahan 

klien. (4) Kunjungan Rumah, yakni 
kegiatan untuk memperoleh data, 

keterangan, kemudahan, dan komitmen 
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bagi terentaskannya permasalahan peserta 

didik melalui kunjungan rumah klien. 
Kerja sama dengan orang tua sangat 

diperlukan, dengan tujuan untuk 
memperoleh keterangan dan membangun 
komitmen dari pihak orang tua/keluarga 

untuk mengentaskan permasalahan klien. 
(5) Alih Tangan Kasus, yakni kegiatan 

untuk untuk memperoleh penanganan yang 
lebih tepat dan tuntas atas permasalahan 
yang dialami klien dengan memindahkan 

penanganan kasus ke pihak lain yang lebih 
kompeten, seperti kepada guru mata 

pelajaran atau konselor, dokter serta ahli 
lainnya, dengan tujuan agar peserta didik 
dapat memperoleh penanganan yang lebih 

tepat dan tuntas atas permasalahan yang 
dihadapinya melalui pihak yang lebih 

kompeten. 
(http://akhmadsudrajat.wordpress.com/200
8/07/08/jenis-layanan-bimbingan-dan-

konseling) 
Sesuai dengan pengertian bimbingan 

dan konseling sebagai upaya membentuk 
perkembangan kepribadian siswa secara 
optimal, maka secara umum layanan 

bimbingan dan konseling harus dikaitkan 
dengan pengembangan sumber daya 

manusia.  
Secara umum layanan bimbingan 

konseling adalah membantu siswa 

mengenal bakat, minat dan 
kemampuannya serta memilih dan 

menyesuaikan diri dengan kesempatan 
pendidikan untuk merencanakan karier 
yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. 

Secara khusus layanan bimbingan 
dan konseling bertujuan untuk membantu 

siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan 
perkembangan meliputi aspek pribadi, 
sosial, belajar dan karier. 

Bimbingan pribadi-sosial 
dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan 

tugas perkembangan pribadi dan sosial 
dalam mewujudkan pribadi yang taqwa, 
mandiri dan bertanggung jawab.  

Bimbingan belajar dimaksud untuk 
mencapai tujuan dan tugas perkembangan 

pendidikan.  

Bimbingan karier dimaksudkan 

untuk mewujudkan pribadi kerja yang 
produktif. 

Dalam aspek tugas perkembangan 
pribadi - sosial layanan bimbingan dan 
konseling membantu siswa agar (1) 

memiliki kesadaran diri, yaitu 
mengambarkan penampilan dan mengenal 

kekhususan yang ada pada dirinya, (2) 
dapat mengembangkan sikap positif, 
seperti mengambarkan orang-orang yang 

mereka senangi, (3) membuat pilihan 
secara sehat, (4) mampu menghargai orang 

lain, (5) memiliki rasa tanggung jawab, (6) 
mengembangkan ketrampilan hubungan 
antar pribadi, dapat menyelesaikan 

konflik, dan (7) dapat membuat keputusan 
secara efektif. 

Sedangkan pada aspek tugas 
perkembangan belajar layanan bimbingan 
dan konseling membantu siswa agar (1) 

dapat melaksanakan ketrampilan atau 
teknik belajar secara efektif, (2) dapat 

menetapkan tujuan dan perecanaan 
pendidikan, (3) mampu belajar secara 
efektif, dan  (4) memiliki ketrampilan dan 

kemampuan dalam menghadapi evaluasi 
atau ujian. 

Dalam aspek tugas perkembangan 
karier, layanan bimbingan dan konseling 
membantu siswa agar (1) mampu 

membentuk identitas karier, dengan cara 
mengenali cirri-ciri pekerjaan didalam 

lingkungan kerja, (2) mampu 
merencanakan masa depan, (3) dapat 
membentuk pola-pola karier, yaitu 

kecenderungan arah karier, dan (4) 
mengenal ketrampilan, kemampuan dan 

minat. 
 

Pengertian Konselor Sebaya 

Dalam Panduan Pendidikan Sebaya 
Indonesia Youth Partnership disebutkan 

bahwa : Konselor sebaya (PS) atau Peer 
Education (PE) adalah suatu proses yang 
mana remaja yang memiliki motivasi dan 

terlatih dengan baik melakukan aktivitas 
bersifat informal namun terorganisasi 

bersama teman sebayanya (mereka yang 
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memiliki kesamaan umur, latar belakang 

atau minat) dalam waktu tertentu yang 
bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan, sikap, keyakinan dan 
ketrampilan serta menjadikan mereka 
bertanggung jawab. 

Dari pendapat di atas diketahui 
bahwa konselor sebaya adalah siswa yang 

memiliki motivasi dan terlatih dengan baik 
untuk dijadikan sumber belajar bagi siswa 
lain dalam meningkatkan pengetahuan, 

sikap, keyakinan dan ketrampilan serta 
menjadikan mereka bertanggung jawab. 

Dalam hal ini konselor sebaya berfungsi 
sebagai mitra belajar menyelesaikan 
masalah teman sekelas atau lain kelas yang 

mempunyai  usia yang hampir sama atau 
„sebaya‟. 

Melalui konselor sebaya juga akan 
dapat mendekatkan jarak antara guru 
pembimbing (konselor) dengan klien 

(siswa yang bermasalah) sehingga 
hambatan psikologis sosiologis yang 

menyebabkan siswa tertekan dapat 
dikurangi/dihilangkan. Siswa yang 
bermasalah akan lebih mudah berdiskusi 

dan bertanya kepada teman yang 
berkemampuan lebih.  

Sedangkan bagi konselor sebaya 
kegiatan bimbingan dan konseling untuk 
teman sebaya merupakan tantangan dan 

kepuasan untuk membantu teman-
temannya dan dia merasa mendapatkan 

kepercayaan dan perhatian karena telah 
diberdayakan.  

 

Peran dan Fungsi Konselor Sebaya 

Konselor sebaya diharapkan mampu 

berperan menjadi fasilitator, motivator, 
dan edukator untuk teman sebayanya, oleh 
karena itu konselor sebaya diharapkan (1) 

menjadi model positif yang dapat dicontoh 
oleh teman sebayanya. (2) menjadi 

pemimpin bagi teman sebayanya untuk 
berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang 
positif di lingkungannya, (3) menjadi 

sumber informasi bagi teman sebayanya 
akan program bimbingan dan konseling 

yang ada, (4) menjadi tempat curhat 

(dalam batas kemampuannya) bagi teman 

sebayanya dan memberi solusi yang sesuai 
dengan kebutuhan remaja yang 

bermasalah, (5) menjadi teman/mitra 
dalam berkarya di lingkungannya, (6) 
mampu melakukan penjangkauan atau 

pendekatan pada teman-teman yang 
bermasalah dan memberikan informasi 

agar terhindar dan keluar dari 
permasalahan yang dihadapinya, dan (7) 
Secara tidak langsung konselor sebaya 

dapat menjadi pelaku kontrol terhadap 
perilaku dirinya dan teman sebayanya. 

Untuk dapat memenuhi peranannya 
sebagai Konselor sebaya mereka harus 
memenuhi beberapa kriteria berikut: 

(1) Aktif dalam kegiatan sosial dan 
populer di lingkungannya. 

(2) Berminat secara pribadi terhadap 
program Bimbingan dan Konseling. 

(3) Lancar berkomunikasi 

(4) Memiliki ciri-ciri kepribadian yang 
terpuji seperti: ramah, luwes dalam 

pergaulan, berinisiatif, kreatif, tidak 
mudah tersinggung, terbuka untuk hal-
hal baru, mau belajar dan suka 

menolong. 
 

Pemberdayaan Konselor Sebaya dalam 

Layanan Bimbingan dan Konseling 

Dalam upaya memberdayakan 

konselor sebaya di sekolah, ada beberapa 
tahapan yang perlu dilakukan oleh guru 

pembimbing selaku konselor di sekolah, 
antara lain: 
(1)Membentuk Konselor Sebaya.  

Pembentukan konselor sebaya 
sebaiknya diprogramkan pada awal 

tahun pelajaran. Program dapat diawali 
dengan kegiatan seleksi. Pada tahap 
seleksi, guru pembimbing melakukan 

pemilihan calon konselor sebaya.  
Calon konselor sebaiknya dipilih 

yang populer dan dapat dipercaya, 
sehingga siswa yang bermasalah di 
kelasnya mau terbuka dalam 

menyampaikan masalah yang sedang 
dihadapi. Selain itu akan lebih baik 

calon konselor adalah siswa yang 
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mempunyai prestasi tinggi,  agar dalam 

memberikan layanan bimbingan dan 
konseling mereka memiliki ketrampilan 

yang lebih dan bervariasi, serta dapat 
dijadikan keteladanan oleh teman-
temannya.  

Kondisi yang ideal, dari setiap 
kelas berjumlah siswa 38 orang, dipilih 

empat orang calon konselor sebaya, 
sehingga nantinya masing-masing 
konselor sebaya mempunyai tanggung 

jawab mendampingi sembilan sampai 
sepuluh orang siswa.  

Apabila calon konselor sebaya 
sudah terpilih, guru pembimbing 
memberikan penjelasan tentang maksud 

dan tujuan pembentukan konselor 
sebaya serta tanggung jawab mereka 

selama menjadi konselor sebaya.  
Selanjutnya, guru pembimbing 

memberikan form isian kesediaan calon 

konselor untuk menjadi konselor sebaya 
di kelasnya. Setelah itu baru guru 

pembimbing dapat menentukan siswa 
yang benar-benar berminat dan 
mempunyai kemauan tinggi menjadi 

konselor sebaya.  
 

(2)Melaksanakan Pelatihan Konselor 

Sebaya 

Setelah menentukan siswa yang 

dapat diberi tanggung jawab sebagai 
konselor sebaya, tahap berikutnya 

adalah mengadakan pelatihan konselor 
sebaya.  

Pada tahap ini guru pembimbing 

dan tim memberikan pelatihan tentang 
kemampuan yang harus dimiliki oleh 

seorang konselor sesuai dengan 
kapasitasnya sebagai siswa. Adapun 
materi yang dapat diberikan kepada 

konselor sebaya meliputi :  
(1) Pengertian peran dan fungsi 

konselor sebaya; 
(2) syarat-syarat yang harus dipenuhi 

sebagai konselor sebaya; 

(3) hakekat dan tujuan bimbingan dan 
konseling; 

(4) prinsip-prinsip bimbingan dan 

konseling; 
(5) azas-azas bimbingan dan 

konseling; 
(6) perkembangan remaja; 
(7) permasalahan remaja; 

(8) pedoman wawancara; 
(9) tata krama pergaulan; 

(10) aturan dan tata tertib sekolah; 
(11) serta hal-hal lain yang 

berhubungan dengan remaja; 

(12) Khusus untuk layanan konseling, 
konselor sebaya perlu dilatih 

kemampuan dalam hal berikut. (a) 
Attending, yaitu perilaku yang 
secara langsung berhubungan 

dengan respek yang harus 
ditunjukan ketika konselor 

memberikan perhatian penuh pada 
konseli, melalui komunikasi verbal 
maupun non verbal, sebagai 

komitmen untuk fokus pada 
konseli. Konselor menjadi 

pendengar aktif yang akan 
berpengaruh pada efektivitas 
bantuan. Termasuk pada 

komunikasi verbal dan non verbal 
adalah; Empathi, (b) Summarizing 

yaitu ketrampilan menyimpulkan 
berbagai pernyataan konseli 
menjadi satu pernyataan. Ini 

berpengaruh pada kesadaran untuk 
mencari solusi masalah, (c) 

Questioning yaitu: proses mencari 
apa yang ada di balik diskusi, dan 
seringkali berkaitan dengan 

kenyataan yang dihadapi konseli. 
Pertanyaan yang efektif dari 

konselor adalah yang tepat, bersifat 
mendalam untuk mengidentifikasi, 
untuk memperjelas masalah, dan 

untuk mempertimbangkan 
alternatif, (d) Keaslian adalah 

mengkomunikasikan secara jujur 
perasaan sebagai cara 
meningkatkan hubungan dengan 

dua atau lebih individu, (e) 
Assertiveness/ketegasan, termasuk 

kemampuan untuk mengekspre 
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sikan pemikiran dan perasaan 

secara jujur, yang ditunjukkan 
dengan cara berterus terang, dan 

respek pada orang lain, (f) 
Confrontation adalah komunikasi 
yang ditandai dengan ketidak 

sesuaian/ ketidakcocokan perilaku 
seseorang dengan yang lain, (g) 

Problem Solving adalah proses 
perubahan seesorang dari fase 
mengeksplorasi satu masalah, 

memahami sebab –sebab masalah, 
dan mengevaluasi tingkah laku 

yang mempengaruhi penyelesaian 
masalah itu 
Dalam pelatihan konselor sebaya, 

para professional bertanggung jawab 
untuk memberikan kepada para siswa 

pelatihan yang baik, penjelasan tentang 
standar etik, supervisi yang pantas, dan 
suport atau dukungan pada orang yang 

dilatih dan dapat berkontribusi pada 
tersedianya tenaga yang potensial. 

Waktu pelatihan disesuaikan 
dengan kebutuhan dan materi yang 
akan diberikan tanpa mengganggu 

tugas pokok siswa-siswa dalam 
mengikuti pelajaran. Dalam pelatihan 

tersebut hendaknya juga dibuat 
kesepakatan-kesepakatan atau aturan 
main yang harus dilaksanakan dan 

ditaati oleh konselor sebaya dalam 
melaksanakan kegiatan bimbingan dan 

konseling. 
 

(3) Melaksanakan Layanan Bimbingan 

dan Konseling 

Dalam kegiatan ini guru 

pembimbing memberikan serangkaian 
tugas yang dilaksanakan oleh konselor 
sebaya sesuai dengan kesepakatan 

dalam  pelatihan. Antara lain : 
a) Layanan Orientasi : 

Tugas yang dapat dilaksanakan 
oleh konselor sebaya dalam 
melaksanakan layanan orientasi 

adalah sebagai pemimpin dan 
teladan bagi teman sebayanya 

untuk beradaptasi dengan 

lingkungan sekolah mulai dari 

peraturan yang berlaku, kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan, serta 

beradaptasi dengan semua warga 
sekolah. 

b) Layanan Informasi : 

Dalam melaksanakan layanan 
informasi, konselor sebaya 

berperan sebagai sumber informasi 
bagi teman-temannya tentang 
program bimbingan dan konseling 

yang ada di sekolah.  
 

 
c) Layanan konten : 

Pada layanan konten, konselor 

sebaya berperan sebagai model 
positif yang dapat dicontoh oleh 

teman sebayanya dalam sikap dan 
kebiasaan belajar yang baik. 

d) Layanan Penempatan dan 

Penyaluran 
Untuk layanan penempatan dan 

penyaluran, konselor sebaya dapat 
melaksanakan kegiatan antara lain : 
(1) Melakukan pendekatan dan 

membantu teman-teman yang 
mengalami kesulitan memilih 

kegiatan ekstra kurikuler yang 
sesuai dengan bakat dan minatnya; 
(2) membantu teman-teman yang 

mengalami kesulitan dalam 
memilih kelompok belajar. 

e) Layanan Konseling Perorangan 
Dalam melaksanakan layanan 

konseling perorangan, konselor 

sebaya berperan melakukan 
pendekatan secara tatap muka (face 

to face) pada teman-teman yang 
bermasalah dan memberikan 
bantuan agar terhindar dan keluar 

dari permasalahan yang 
dihadapinya dengan menggunakan 

teknik konseling sederhana. Jadi 
dalam hal ini konselor sebaya dapat 
menjadi tempat curhat (dalam batas 

kemampuannya) bagi teman 
sebayanya dan memberi solusi 
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yang sesuai dengan kebutuhan 

remaja yang bermasalah. 
f) Layanan Bimbingan Kelompok 

Pada layanan bimbingan 
kelompok, peran yang dilakukan 
oleh konselor sebaya adalah 

melaksanakan kegiatan bimbingan 
bersama kelompok bimbingnya 

untuk membahas suatu topik 
tertentu sehingga diperoleh 
pemahaman dan pengembangan 

kemampuan sosial, serta untuk 
pengambilan keputusan atau 

tindakan tertentu melalui dinamika 
kelompok.  

 

g) Layanan Konseling kelompok 
Peran konselor sebaya pada 

layanan konseling kelompok 
adalah melakukan kegiatan 
konseling secara berkelompok 

dengan memberi kesempatan 
teman-teman bimbingnya 

menyampaikan masalah yang 
dihadapinya dan penyelesaian 
masalahnya dibahas secara 

bersama-sama dengan teman 
bimbingnya melalui dinamika 

kelompok 
h) Layanan Konsultasi 

Pada layanan konsultasi, 

konselor sebaya melaksanakan 
konsultasi dengan guru 

pembimbing  tentang teman-
temannya yang memerlukan 
penanganan khusus oleh guru 

pembimbing serta wawasan, 
pemahaman dan cara-cara yang 

perlu dilaksanakan dalam 
menangani masalah teman-teman 
bimbingnya. 

i) Layanan Mediasi 
Dalam melaksanakan layanan 

mediasi, konselor sebaya berperan 
sebagai mediator dalam upaya 
membantu teman-temannya yang 

sedang berselisih dan memperbaiki 
hubungan antar mereka. 

Untuk menunjang kelancaran 

kegiatan layanan bimbingan dan 
konseling tersebut di atas, konselor 

sebaya perlu melaksanakan berbagai 
kegiatan pendukung yang meliputi : 
a) Aplikasi Instrumentasi Data. 

Pada kegiatan pendukung 
aplikasi instrumentasi data, 

konselor sebaya berperan sebagai 
mitra guru pembimbing. Mereka 
membantu guru pembimbing 

membagikan instrumen baik tes 
maupun non tes kepada teman-

temannya dengan tujuan 
mengumpulkan data dan 
keterangan tentang siswa, keluarga 

dan lingkungannya, dan setelah 
data dikumpulkan, mereka 

membantu menganalisa sederhana 
tentang data teman-temannya. 

b) Himpunan Data. 

Untuk himpunan data, peran 
yang dapat dilakukan oleh konselor 

sebaya adalah membantu guru 
pembimbing mengumpulkan data 
tentang temannya yang diperlukan 

untuk kegiatan layanan bimbingan 
dan konseling, meliputi : data 

pribadi, data presensi, serta data 
prestasi.  

c) Konferensi kasus. 

Pada Kegiatan pendukung 
konferensi kasus membutuhkan 

peran konselor sebaya sebagai 
sumber informasi bagi guru 
pembimbing tentang temannya 

yang sedang bermasalah.  
d) Kunjungan Rumah. 

Untuk kegiatan pendukung 
kunjungan rumah, konselor sebaya 
dengan seijin guru pembimbing 

dapat melakukan kunjungan rumah 
kepada siswa yang tidak masuk 

tanpa keterangan atau sakit, guna 
mencari informasi atau membesuk 
teman sekelasnya, sehingga 

temannya yang sakit merasa 
mendapat perhatian. Dan 

menumbuhkan rasa malu pada 
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temannya yang tidak masuk tanpa 

keterangan, dengan  harapan tidak 
mengulangi perbuatan itu lagi. 

 
e) Alih tangan kasus. 

Pada Kegiatan pendukung 

konferensi kasus membutuhkan 
peran konselor sebaya sebagai 

sumber informasi bagi guru 
pembimbing tentang temannya 
yang sedang bermasalah.  

 
(4) Evaluasi 

Tahap yang paling akhir setelah 
melaksanakan tiga tahap di atas adalah 
melaksanakan evaluasi terhadap 

kegiatan layanan bimbingan dan 
konseling yang telah berlangsung. 

Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan 
dengan dengan tujuan untuk 
mengetahui sejauh mana kegiatan 

layanan bimbingan dan konseling telah 
dilaksanakan dan sejauh mana 

konselor sebaya dapat melaksanakan 
peran dan fungsinya dengan baik. 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam 

tahap evaluasi ini adalah : 
(1) Melaksanakan pertemuan dengan 

guru pembimbing  
Pada pertemuan ini, konselor 

sebaya memberikan laporan kepada 

guru pembimbing tentang : (a) 
kegiatan layanan bimbingan dan 

konseling yang telah dilakukan; (b) 
kesulitan-kesulitan yang dihadapi 
dalam melaksanakan kegiatan 

layanan bimbingan dan konseling, 
serta (c) saran dan masukan untuk 

kegiatan pada masa yang akan 
datang. 

Dalam hal ini, guru 

pembimbing memberikan 
bimbingan dan saran-saran kepada 

Konselor sebaya dalam mengatasi 
kesulitan-kesulitan yang 
dialaminya. Terhadap keberhasilan 

konselor sebaya dalam membantu 
siswa, guru pembimbing 

hendaknya memberi reward berupa 

pujian  atas keberhasilannya agar 

konselor merasa bangga dan puas 
terhadap kemampuan yang dimiliki 

dalam membantu teman-temannya 
yang bermasalah, dan diharapkan 
untuk kegiatan yang akan datang 

konselor sebaya termotivasi untuk 
lebih meningkatkan diri. 

(2) Melaksanakan pertemuan antar 
konselor sebaya  

Tujuan dari pertemuan antar 

konselor sebaya adalah untuk 
saling bertukar cerita (sharing) 

mengenai masalah-masalah yang 
muncul di kelas masing-masing 
dan berdiskusi tentang cara 

penanganannya. Dalam membahas 
problem-problem yang ada, 

konselor sebaya tidak boleh 
melupakan prinsip utama seorang 
konselor, yaitu  menjaga 

kerahasiaan klien. 
(3) Melaksanakan pertemuan dengan 

stakeholder yang ada di sekolah, 
antara lain : konselor sebaya, guru 
pembimbing, wali kelas, dan 

Kepala Sekolah . 
Pada kegiatan ini konselor 

sebaya melaporkan kegiatan 
layanan bimbingan dan konseling 
yang telah dilaksanakan. Adapun 

tujuan dari kegiatan ini adalah 
membahas tentang  (a) kegiatan 

layanan bimbingan dan konseling 
yang telah dilakukan; (b) kesulitan-
kesulitan kendala dan hambatan 

yang dihadapi dalam melaksanakan 
kegiatan layanan bimbingan dan 

konseling, serta (c) saran dan 
masukan untuk kegiatan yang akan 
datang.  

Setelah konselor sebaya 
menyampaikan laporannya, Kepala 

Sekolah, guru pembimbing, dan 
wali kelas berkewajiban 
memberikan respon berupa 

masukan, saran dan nasihat kepada 
konselor sebaya agar kegiatan 

layanan bimbingan dan konseling 
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pada periode yang akan datang 

berjalan dengan lebih baik. Guru 
pembimbing berkewajiban 

memberikan masukan-masukan 
yang berharga kepada Konselor 
sebaya, dan membuat program 

kegiatan layanan bimbingan dan 
konseling untuk periode 

selanjutnya. 
 

Simpulan 

(1) Konselor sebaya dianggap penting dan 
punya peran strategis karena siswa 

lebih senang menyampaikan dan 
menceritakan permasalahan-
permasalahan yang mereka hadapi 

dengan teman-teman mereka. Dengan 
teman sebayanyalah biasanya mereka 

lebih terbuka dan tidak ada perasaan 
malu, takut dan sungkan, sehingga 
banyak informasi dan data yang dapat 

dijadikan acuan dalam memberikan 
Layanan Bimbingan Konseling 

kepada siswa. Hanya sebagian  kecil 
siswa yang memanfaatkan dan 
bersedia berkonsultasi langsung 

dengan konselor. Para siswa lebih 
sering menjadikan teman-teman 

mereka sebagai sumber yang 
diharapkan dapat membantu 
pemecahan masalah yang mereka 

hadapi. Para siswa tetap menjadikan 
teman-teman mereka sebagai sumber 

pertama dalam mempertimbangkan 
pengambilan keputusan pribadi, 
perencanaan karir, dan bagaimana 

melanjutkan pendidikan formal 
mereka.  

(2) Keberadaan konselor sebaya dapat 
membantu guru pembimbing dalam 
mengerjakan pekerjaan-pekerjaan 

yang ringan yang sesuai dengan 
kapasitas mereka sebagai siswa.  

(3) Berbagai keterampilan yang terkait 
dengan pelaksanaan layanan 
bimbingan dan konseling yang efektif 

sesuai dengan kapasitas siswa dapat 
dipelajari  oleh para siswa melalui 

pelatihan konselor sebaya. 

(4) Kegiatan konseling sebaya juga 

merupakan suatu bentuk treatment  
bagi para “konselor” sebaya dalam 

membantu perkembangan psikologis 
mereka. Mereka menjadi lebih 
percaya diri dan merasa berarti bagi 

teman-teman disekitarnya. Siswa 
perlu memiliki kompetensi (menjadi 

kuat), perlu kecerdasan (bukan 
akademik, tetapi  memahami suasana), 
pengambilan peran tanggung jawab 

(menjadi terhormat) dan harga diri 
(menjadi bermakna dan dapat 

dipahami). Hal ini bisa diperoleh 
melalui kesediaannya sebagai 
konselor sebaya yang sering kali 

dicari oleh sesama remaja yang 
memiliki perasaan sama untuk 

menjadi teman yang mau 
mendengarkan, dan bukan untuk 
memecahkan atau tidak memecahkan 

problemnya, tetapi mencari orang 
yang mau menerima dan memahami 

dirinya. 
(5) Dengan memberdayakan konselor 

sebaya, pelaksanaan kegiatan layanan 

bimbingan dan konseling menjadi 
lebih optimal, efektif, effisien dan 

lebih merata, sehingga tingkat 
keberhasilan pelaksanaan layanan 
program bimbingan dan konseling 

menjadi lebih tinggi. 
 

Saran  

(1) Pihak sekolah hendaknya dapat 
memfasilitasi pemberdayaan konselor 

sebaya ini dengan cara selalu 
memberikan dukungan berupa 

pemberian kesempatan dan fasilitas 
bagi konselor sebaya untuk 
melaksanakan kegiatan layanan 

bimbingan dan konseling. 
(2) Pihak guru pembimbing diharapkan 

berperan secara aktif untuk selalu 
mengadakan monitoring dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan konselor sebaya, 

memberi motivasi serta reward kepada 
konselor sebaya. 
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(3) Pihak konselor sebaya sangat 

diharapkan dapat menjalankan 
amanah yang sudah diberikan secara 

bertanggung jawab dengan 
meningkatkan kepedulian yang tinggi 
terhadap teman-temannya serta minat 

yang tinggi untuk mendengarkan dan 
membantu teman-temannya yang 

sedang bermasalah. 
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PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR APRESIASI KARYA SENI TARI 

SISWA KELAS 8-B MELALUI VIDEO TARI NUSANTARA  

(Reny Qrismundari) 

 

 

Abstract 

 

Learning the art of dance in education is generally considered to be less important, 
and as a complement so that children are less interested, whereas dance lessons requires 
skill and insight into the country that requires a cultural attitude apresiatif.The goal of 

study is optimize learning the art of dance with children are expected to media video 
motivated and understand more about the art of dance appreciation archipelago. The 

research is focused on answering the question:How video media can increase the 
motivation of children in appreciating the art of dance archipelago?As a first step of this 
research is to formulate a theoretical framework about video media, motivation and 

appreciation of basic research offered guidance 
Next, the researchers will collect data through observation, interviews and test 

scores. The final stage is to analyze the data that will be conducted to answer the research 
questions. Results achieved in increasing motivation to learn through the medium of 
dance videos archipelago, students become more interested in the dance, thus increasing 

students' appreciation and learning objectives can be achieved more leverage.  
 

Kata kunci:Motivasi,belajar,Apresiasi,video 

 

Pendahuluan 

Upaya dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa secara menyeluruh dan 
merata ialah mengadakan buku-buku teks 
utama untuk berbagai bidang studi dan 

mata pelajaran bagi SD, SMP, SMA & 
SMK yang digunakan sebagai pegangan 

pedoman bagi murid dan guru di sekolah, 
upaya itu telah mulai dilaksanakan oleh 
pemerintah. 

Sekarang dengan kemajuan dari 
perkemban ilmu pengetahuan teknologi, 

metodologi belajar dan mengajar, serta 
balikan dari belajar.Ini wajar bahwa teks 
utama itu perlu disempurnakan.Melalui uji 

coba dilakukan penyempurnaan                                                              
penyempurnaan yang meliputi antara 

 lain isi bahasan metoda penyajian 
disamping itu mutu juga harus 
ditingkatkan. 

Pelajaran seni budaya khususnya 
seni tari yang menurut banyak orang 

merupakan mata pelajaran yang kurang 

penting hanya sebagai pelengkap saja 
sebenarnya mempunyai peranan yang 

sangat besar dalam melestarikan & 
mengembangkan budaya bangsa terlebih 
dalam pembentukan sifat dan tingkah 

laku, banyak orang yang kurang mengenal 
budaya sendiri mereka lebih tertarik 

dengan budaya asing.Sejalan dengan hal 
tersebut di atas berakibat kurangnya minat 
anak untuk mempelajari seni tari 

berpengaruh pada hasil belajar seni 
budaya cenderung kurang optimal. 

Pelajaran seni budaya khususnya 
seni tari pada umumnya adalah mata 
pelajaran yang membutuhkn ketrampilan 

dan wawasan tentang ragam budaya 
nusantara. Dimana dalam mengapresiasi 

karya seni tari siswa harus menampilkan 
sikap yang apresiatif, menghargai karya 
seni tari dengan mampu menyebutkan 

pengertian karya tari, garapan, penyajian, 
fungsi, unsur-unsur tari dan 

mengidentifikasi karya tari yang ditinjau 
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dari Koreografer, daerah asal, nama 

iringan, ragam gerak, tata rias dan tata 
busana. Karena kurangnya kepedulian 

anak tentang ragam budaya nusantara 
sering kita dengar keluhan anak hanya 
dapat menyebut nama tari dan daerah 

asalnya tetapi anak tidak tahu persis 
bagaimana wujudnya. 

Media pembelajaran adalah alat 
mengajar yang dapat digunakan untuk 
mengerjakan tiap bahan pelajaran. 

Misalnya Media gambar, Media LCD, 
Media benda secara langsung , Media 

internet.power poin dan lain lain. Dalam 
mengapresiasi karya seni tari nusantara 
tidak memerlukan keahlian khusus . media 

mempunyai peranan yang sangat penting 
disamping faktor yang lain. Media dapat 

efektif apabila murid dapat belajar efektif  
Dalam melaksanakan tugas sehari-

hari guru pelajaran seni budaya sering 

menghadapi hasil belajar siswa 
mengapresiasi karya seni tari  kurang 

maksimal  . Menurut catatan siswa kelas 
8B SMP Negeri 30 Surabaya 
menunjukkan siswa yang belajar tuntas 

tidak lebih 65 % anak masih belum paham 
dengan karya-karya seni tari nusantara.  

Dari hasil pengamatan yang 
dilakukan penulis hal tersebut terjadi 
dikarenakan oleh banyak hal, salah 

satunya adalah kurangnya motivasi siswa 
untuk mengikuti pelajaran seni budaya 

khususnya seni tari bahkan sering terjadi 
anak lebih mengenal budaya bangsa lain 
dari pada budaya bangsa sendiri. 

Mencermati uraian dari latar 
belakang di atas menunjukkan bahwa 

rendahnya motivasi belajar siswa 
dikarenakan selama ini penggunaan 
metode pengajaran yang masih 

menggunaan tidak menggunakan 
media,hal ini menyebabkan pemahaman 

siswa terhadap mata pelajaran Seni 
Budaya masih rendah. Untuk itu penulis 
mencoba untuk mencari jalan, bagaimana 

siswa dapat meningkatkan motivasi 
dengan menggunakan metode media 

Video karya tari nusantara yang bertujuan 

untuk meningkatkan proses belajar siswa 

terhadap pelajaran Seni Budaya.  
Adapun permasalahan dalam 

penulisan karya tulis ini adalah “ Apakah 
penggunaan media Video karya seni tari 
nusantara dapat meningkatkan motivasi 

dan prestasi belajar siswa terhadap 
pelajaran Seni Budaya khususnya Seni 

Tari siswa kelas 8B SMP Negeri 30 
Surabaya “. 

Pada dasarnya tujuan umum dari 

penelitia ini adalah untuk meningkatkan 
mutu pembelajaran Seni Budaya baik bagi 

guru maupun siswa, namun untuk tujuan 
yang lebih khusus adalah untuk 
meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 

8B SMP Negeri 30 Surabaya terhadap 
pelajaran Seni Budaya sehingga 

meningkatkan pula hasil belajarnya. 
Memberikan suatu informasibagi 

guru dalam tugasnya menyampaikan 

pelajaran kepada siswa agar dapat 
meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Manfaat penelitian ini adalah 
sebagai berikut. 
(1) Membantu memecahkan masalah 

yang dihadapi guru dalam 
menggunakan media    yang lebih 

efektif. 
(2) Membantu siswa agar lebih 

menyenangi mata pelajaran Seni 

Budaya khususnya Seni Tari sehingga 
dapat melestarikan dan 

mengembangkan budaya bangsa. 
 

Motivasi 

Teori-teori tentang upaya 
meningkatkan motivasi belajar telah 

banyak diungkapkan oleh para pakar 
dalam hubungannya dengan penelitian ini 
penulis mengemukakan pengajaran 

apresiasi khususnya Seni Tari dengan 
menggunakan media Video karya tari 

nusantara dapat meningkatkan motivasi 
belajar.Karya Tari adalah bentuk karya 
yang medianya adalah gerak. 

MenurutChapman(1978)”Motivasi 
adalah sesuatu yang menggerakkan dan 

mengarah tujuan seseorang dalam 
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tindakan tindakannya sama ada secara 

negatif atau positif‟.Sejalan dikemukakan  
Taidin Suhaimin Motivasi adalah suatu 

bentuk dorongan minda dan hati yang 
menjadi penggerak utama seseorang 
,sebuah keluarga atau organisasi untuk 

menapai apa yang diingikan 
Menurut Moh Nur(2008) Motivasi 

adalah proses internal yang dapat 
mengaktifkan,memandu,dan 
mempertahankan perilaku dari waktu ke 

waktu. 
 

Belajar 

Belajar dapat dipandang suatu 
proses perubahan tingkah laku seseorang 

dapat diketahui selama perjalanan belajar 
berlangsung. Dalam kegiatan belajar ada 

kegiatan yang saling melengkapi satu 
dengan yang lain. Tugas guru adalah 
mendorong, membina dan merumuskan 

cara belajar yang baik sehingga timbul 
rasa senang serta menumbuhkan hasil. 

 Dalam mengapresiasi karya seni 
tari dibutuhkan bentuk tayangan yang 
dapat dilihat secara langsung.Dengan 

menggunakan tayangan Video karya tari 
nusantara kita tidak harus datang ke 

Sanggar / tempat pementasan yang waktu 
dan biayanya sangat mahal dan tidak 
praktis, dengan melihat Video karya tari 

nusantara dapat diamati secara langsung. 
Proses belajar mengajar merupakan 

dua hal yang berbeda, namun keduanya 
saling berhubungan erat, mengajar akan 
lebih efektif dan efisien bila didasarkan 

pada prinsip-prinsip belajar dan 
intelektual siswa. 

Menurut Oemar Hamalik (2001:28) 
„ Belajar  adalah suatu proses perubahan 
tingkah laku individu melalui interaksi 

dari lingkungan‟ 
Menurut Sudirman AM(2003;22 

”Belajar merupakan soal proses interaksi 
antara diri dan lingkungan yang mungkin 
beguna pribadi,fakta,konsep atau teori 

Dengan demikian mengajar adalah 
untuk melihat bagaimana proses belajar 

berjalan, tidak hanya sekedar mengatakan 

dan menuntaskan atau tidak hanya 

membiarkan siswa belajar sendiri 
mengajar sebenarnya memberi 

kesempatan kepada yang diajar untuk 
mencari, bertanya, merubah, menolak 
bahkan berdebat. 

Pendidikan Seni Budaya adalah 
suatu proses pembelajaran melalui aspek 

apresiasi dan kreasi. Pendidikan Seni 
Budaya dalam mengapresiasi karya seni 
tari mampu menghayati, menghargai dan 

melestarikan hasil karya seni tari 
mengembangkan ketrampilan, 

pengetahuan dan kreatifitas dlam 
berkreasi. Lingkungan belajar di atas 
secara seksama untuk meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangan 
psikomotor, kognitif dan afektif, 

memahami adapt istiadat Karya Seni 
Budaya Nusantara. 

 

Apresiasi 

Apresiasi Karya Seni Tari adalah 

suatu bentuk pembelajaran siswa 
menampilkan sikap apresiatif menghargai 
karya seni dengan mampu menyebutkan 

pengertian karya tari, pola garapan, 
penyajian fungsi, unsure-unsur tari dan 

mengidentifikasi karya tari ditinjau dari 
koreografer, daerah asal, nama iringan, 
ragam gerak, tat arias dan tata busana 

Menurut Setya hermawan‟‟Me-
Apresiasi adalah  mengerti serta 

menyadari sepenuhnya,sehingga mampu 
menilai semestinya‟‟.Dalam kegiatan 
mengapresiasi diperlukan pengenalan, 

pengamatan, penilaian 
 

Penggunaan Media Video 

Dalam kegiatan belajar mengajar 
guru harus mampu menjelaskan konsep 

kepada seseorang. Usaha tersebut dapat 
dibantu dengan menggunakan alat peraga 

( media ) dengan bantuan alat-alat 
tersebut, yang sesuai dengan topic yang 
diajarkan konsep akan lebih mudah 

dipahami lebih jelas. Tujuan utama 
penggunaan alat peraga berupa vidio  ini 

adalah ide dalam karya seni tari dapat 
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dikaji, dipahami dan dicapai penalaran 

siswa. 
Menurut Swaldino,Russel,helkin 

Molendo(2008:374)dikutip dari Andi 
krstanto    video adalah”the storage of 
audio visual and their displai ontelevision 

type screen(penyimpanan/perekaman 
gambar suara yang penayangannya pada 

layar televisi Definisi lain menurut punaji 
setyoaji&Sihobuden (2005:117)Video 
adalah sebagai media penyampaian 

pesan,termasuk media audo visual atau 
media pendengaran.Video dapat 

menyajikan informasi, mengambarkan 
suatu proses dan tepat mengajarkan 
keterampilan, menyingkat dan 

mengembangkan waktu serta dapat 
mempengaruhi sikap. Hal ini dipengaruhi 

oleh ketertarikan minat, dimana tayangan 
yang ditampilkan oleh media video dapat 
menarik gairah rangsang (stimulus) 

seseorang untuk menyimak lebih dalam 
Kelebihan Media Video :1Dapat 

dilihat gambar pola geraknya secara 
langsung.2. Dapat dilihat tata rias & tata 
busananya.3.Dapat didengarkan 

iringannya.4.Marangsang munculnya 
motivasi dalam diri siswa untuk 

mempelajarinya.5.Memperbesar perhatian 
siswa terhadap pengajaran yang 
berlangsung.6.Siswa akan lebih aktif 

dalam belajar.7.Siswa semakin mudah 
memahami pola gerak tari, iringan tata 

rias & tata busananya.8. Dapat 
menampilkan beberapa contoh jenis tari 
nusantara.9.Praktis dan murah tidak harus 

datang ketempat pementasan / sanggar tari 
yang keberadaannya jauh dari jangkauan 

& waktunya tidak setiap saat.10.Mudah di 
downloud dari internet 

Kekurangan Media Video:1.Alat 

peraga yang digunakan tanpa persiapan 
dapat menghadirkan waktu & sedikit 

materi yang disampaikan .2.Kondisi dan 
keadaan kelas harus memungkinkan untuk 
penggunaan media Video.3.Anak tidak 

punya pengalaman mengamati karya seni 
tari secara langsung. 

Dari uraian di atas disimpulkan 

penggunaan media Video dapat membantu 
guru dalam :1.Memberikan penjelesan 

.2.Menunjukkan gerak karya seni (ragam 
gerak ).3.Melatih siswa mengidentifikasi 
kaya seni tari .4.Melatih siswa dalam 

mengapresiasi karya seni tari 
.5.Mendorong siswa untuk melakukan 

pengamatan terhadap suatu obyek secara 
mandiri dan kelompok .6.Materi yang 
ditayangkan dalam Video ragam karya 

seni tari Nusantara. Tayangan Video yang 
diamati :macam macam tari nusantara 

 
Setting Penelitian  

Lokasi penelitian yang penulis 

tunjuk adalah SMP Negeri 30 
Surabaya.Lokasi ini sengaja penulis 

jadikan objek penelitian karena hal ini 
berkenaan dngan tempat dimana penulis 
bekerja sehari-hari sebagai guru SMP 

Negeri 30 Surabaya. Hal tersebut dapat 
dijadikan objek penelitian oleh penulis 

mengetahui betul tentang karakteristik 
sekolah siswa dan kekurangan dalam 
proses belajar mengajar. 

Waktu penelitian yang dilaksanakan 
yaitu pada semester genap tahun pelajaran 

2012 / 2013. 
Subjek Penelitian ini adalah siswa 

kelas 8B berjumlah 38 terdiri dari 21 

siswa putri dan 17 siswa putra di SMP 
Negeri 30 Surabaya. Data dalam 

Penelitian ini berupa catatan lapangan 
atau pencatatan terhadap tindakan  
prosedur pembelejaran , hasil wawancara 

dengan guru & siswa dan hasil nilai 
ulangan  harian  pembelejaran apresiasi 

karya seni tari 
 

Rancangan Penelitian  

Rancangan yang ditetapkan dalam 
penelitian ini adalah rancangan penelitian 

tindakan ( action research ), yang 
merupakan proses daur ulang mulai dari 
tahap perencanaan, pelaksanaan dan 

observasi, refleksi dan mungkin diikuti 
dengan perencanaan. 
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Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan media gambar dalam proses 
pembelejaran sebagai tindakan penelitian 

yang kemudian direfleksikan untuk 
menyusun rencana pengajaran dan 
melakukan perbaikan terhadap rencana 

pembelajaran berdasarkan prosedur dan 
langkah-langkah penelitian tindakan guna 

mencari pemecahan masalah dan 
menjawab tujuan penelitian ini. 

Tahap penelitian ini mengikuti 

model yang dikembangkan oleh Kemmis 
dan Taggart ( 1988 ) berupa siklus yang 

meliputi kegiatan ( 1 ) Perencanaan, ( 2 ) 
Pelaksanaan dan ( 3 ) Observasi dan ( 4 ) 
Refleksi, yang membentuk alur sampai 

selesainya seluruh kegiatan penelitian, 
sehingga diperoleh data yang dapat 

disimpulkan sebagai jawaban dari 
permasalahan penelitian ini. 

Indikator pertama yang 

menunjukkan keberhasilan proses 
pembelajaran bisa dilihat dari hasil 

pengamatan langsung tentang suksesnya 
seorang guru dalam melakukan proses 
belajar mengajar. Sementara indikator 

kedua adalah suksesnya siswa dalam 
mengikuti pembelejaran dilihat dari hasil 

belajarnya melalui respon yang diberikan. 
 

Metode Pengumpulan Data 

Kegiatan pengumpulan data dalam 
penelitian dilakukan melalui wawancara 

tentang respon siswa terhadap penerapan 
model pengajaran dengan Video karya 
seni tari nusantara pokok bahasan 

apresiasi kerya seni tari nusantara.. 
Selain itu, kegiatan observasi 

dilakukan untuk mengamati gejala dan 
tindakan siswa ketika diberi pelajaran 
Seni Budaya untuk pokok bahasan 

mengapresiasi karya seni tari dengan 
menggunakan media Video. 

Data tentang prestasi siswa juga 
dikumpulkan melalui presentasi dan tugas 
kelompok siswa mendapatkan 

pembelajaran dengan penggunaan media 
Vidio untuk pelajaran yang sama. 

 

Metode Analisa Data 

Analisa data dilakukan dengan 
menggunakan teknik analisis data 

kualitatif yang dilakukan dengan langkah-
langkah berikut : 

Menelaah Data 

Data yang telah terkumpul 
dianalisis, disintesa, dimaknai, 

diterangkan dan disimpulkan yang pada 
prinsipnya dilakukan sejak awal data 
diperoleh.Data yang terkumpul 

dikategorikan berdasarkan tema, topic 
atau pola-pola yang ditemukan 

berdasarkan data tersebut.Hal ini 
dilakukan untuk memudahkan 
interprestasi dan teralokasi pada data 

secara spesifik. 
Data yang terkumpul dan 

dikategorikan, dituangkan dalam draft 
laporan rinci, dirangkum, direduksi, 
dipilih hal-hal pokok, sehingga 

terfokuskan pada hal-hal yang terpenting. 
Hasil yang diperoleh adalah berupa 

kecenderungan-kecenderungan dan pola-
pola yang muncul dalam pelaksanaan 
pembelajaran dengan menggunakan alat 

Bantu media Video 
 

Instrumen Penelitian  

Untuk menjaring data dilapangan 
instrumen penelitian yang dipakai adalah 

sebagai berikut : 
(1) Wawancara merupakan bentuk 

percakapan dialogis untuk 
memperoleh data penelitian 
sehubungan dengan proses belajar 

mengajar. 
(2) Tes, berupa presentasi dan tugas 

siswa yang diberikan sesudah 
mendapatkan pembelajaran dengan 
menggunakan media Video. 

 
Prosedur Penelitian  

1. Perencanaan 

Adapun perencanaan ini 
didasarkan pada refleksi, observasi 

awal, yang menjadi pedoman dalam 
perencanaan tindakan penelitian. 

Sebelum pelaksanaan penelitian, 
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peneliti mengadakan perencanaan 

antara lain : 
(1) Mengadakan konsultasi dengan    

Kepala Sekolah yang ditujukan 
untuk mengadakan penelitian 

(2) Konsultasi dengan Guru Seni  

Budaya 
(3) Persiapan penelitian untuk 

pembelajaran di kelas 8B 
 
2. Pelaksanaan Tindakan  

Setelah persiapan dianggap 
matang barulah penelitian dimulai, 

peneliti menetapkan penelitian ini 
dengan 3 siklus. 

Adapun langkah-langkah kerja 

selama penelitian yaitu : 
a. Siklus I 

(1) .Melakukan observasi tentang 
permasalahan yang ada 

(2) .Merancang rencana pengajaran 

(3) .Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran dengan tanpa 

menggunakan media 
pembelajaran 

(4) .Diskusi & Presentasi 

(5) .Mengadakan refleksi terhadap   
hasil kegiatan  

 
b. Siklus II 

(1) Merancang rencana pengajaran  

(2) Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran yang dilakukan 

pada dasarnya sama dengan 
siklus I, namun ada sedikit 
perbedaan, yaitu pada siklus II 

siswa mengamati media gambar  
siswa diberi tugasuntuk 

mendiskusikan sesuai dengan 
tugas yang diberikan oleh Guru 
. 

(3) Diskusi kelompok & presentasi 
(4) Melakukan evaluasi 

menyeluruh terhadap kegiatan 
pembelajaran 

 

c. Siklus III 

(1) Merancang 

rencanapembelajaran 

berdasarkan hasil refleksi pada 

siklus 2 
(2) Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran hampir sama 
dengan siklus I dan siklus 2, 
hanya ada perubahan asa siklus 

3, yaitu siswa membuat media 
tayangan Video tari nusantara 

(3) Diskusi dan presentasi 
(4) Melakukan evaluasi 

menyeluruh terhadap kegiatan 

pembelajaran 
 

3. Pengamatan 

(1) Setelah pelaksanaan tindakan 
dilaksanakan, maka peneliti 

melakukan pengamatan tentang 
kegiatan pembelajaran seni budaya 

dengan menggunakan media 
Video tari nusantara di kelas 8B\ 

(2) Hasil presentasi dan tugas 

kelompok siswa dalam 
mendiskusikan karya seni dari 

yang I, II, III. 
 

4. Refleksi 

Refleksi pada siklus tindakan 
berdasarkan hasil pengamatan untuk 

dikaji dan direnungkan kembali hal ini 
dengan memahami data hasil penelitian 
siswa, selanjutnya dibahas oleh peneliti 

untuk mencocokkan kesamaan 
pandangan terhadap perlakuan siklus 

tindakan hasil tersebut dijadikan bahan 
revisi pada tindakan siklus berikutnya. 

 

Hasil Penelitian 

1. Siklus I 

a. Perencanaan Tindakan  

Peneliti dan Guru menyusun 
rancangan tindakan I tindakan 

refleksi pada pra tindakan. 
 

b. Pelaksanaan Tindakan I 

(1) Pada siklus I ini dilaksanakan 
minggu pertama bulan Februari 

2013 tindakan yang dilakukan 
adalah pendekatan 
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pembelajaran dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 
(2) Guru menyajikan materi sesuai 

dengan Rencana Pembelajaran 
yang telah dibuat sebelumnya                   
.Guru memberikan penjelasan 

dengan media gambar macam 
jenis karya seni. Kemudian 

pada tahap pengembangan, 
siswa diminta untuk 
menunjukkan beberapa macam 

jenis tarian, ragam gerak, 
iringan tari dan tata busana. 

(3) Selanjutnya siswa diberi tugas 
untuk mendiskripsikan karya 
seni tari yang pernah dilihatnya 

secara berkelompok dan guru 
berkeliling untuk mengobervasi 

dan memberikan bimbingan 
bagi yang memerlukan. 

 

c. Observasi 

Pada tahap ini yang dapat 

dijadikan pedoman dalam 
observasi adalah hasil tugas 
kelompok dan tugas yang 

diberikan. Adapun data-data yang 
dapat diambil pada penelitian 

tindakan I dapat disajikan dalam 
bentuk tabel berikut : 

Pada siklus yang pertama 

dari masing masing kelompok 
menjawab  disebabkan adanya 

Guru lain dalam kelas tersebut 
yang bertindak sebagai observer 
sehingga mereka merasa gerak-

geriknya diamati. 
 

2. Siklus II 

a. Perencanaan Tindakan 2 

Guru menyusun rancangan 

pembelajaran tindakan 2 
berdasarkan refleksi pada tindakan 

1, yaitu pembelajaran yang telah 
dirancang sebelumnya yaitu : 
masih tetap menggunakan 

pendekatan yang sama dengan 
upaya lebih meningkatkan sikap 

siswa agar lebih mudah mengingat, 

memahami, senang dan merasa 

aktif sehinggadapameningkat hasil 
belajarnya. 

 
b. 2. Pelaksanaan Tindakan 2 

Pada tahap ini dilakukan 

proses pembelajaran sama dengan 
siklus I, namun ada sedikit 

perbedaan, yaitu jika pada siklus I 
siswa hanya melihat dan 
mengamati suatu media 

pembelajaran berupa gambar & 
penjelasan gambar tetapi pada 

siklus 2 ini siswa mengamati karya 
tari nusantara dengan media video 
lalu diberi tugas kelompok dan 

dipresentasikan 
 

c. Observasi  

Pada tahap ini yang dapat 
dijadikan pedoman dalam 

observasi adalah hasil tes. Adapun 
data-data yang dapat diambil pada 

penelitian tindakan 2 dapat 
disajikan dalam bentuk table 
berikut : 

Pada siklus yang ke III ada 
peningkatan semua kelompok 

menjawab lebih dari 7 item dengan 
nilai rata-rata 80,16 
 

d. Refleksi  

Dari table diatas, tergambar 

bahwa siswa yang memiliki sikap 
lebih mudah mengingat, mudah 
memahami, senang dan merasa 

aktif dalam pembelajaran 
mengalami peningkatan jika 

dibandingkan siklus I. Dari siswa-
siswa yang memiliki sikap 
tersebut, sebagaian besar tuntas 

belajarnya. 
 

Siklus III 

1. Perencanaan Tindakan 3 

Peneliti dan Guru menyusun 

rancangan pembelajaran tindakan 3 
berdasarkan refleksi pada tindakan 2, 
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yaitu pembelajaran yang telah 

dirancang sebelumnya. 
 

2. Pelaksanaan Tindakan 3 

Siklus 3 dilaksanakan minggu ke 3 
bulan Februari tahun 2013 Tindakan 

yang dilakukan hampir sama dengan 
siklus I dan siklus II, hanya ada 

perubahan pada siklus III, yaitu siswa 
diberi kesempatan untuk melihat 
tayangan Vidio tari nusantara dengan 

dibimbing dan di jelaskan oleh guru 
sesudah itu diberi tugas kelompok dan 

presentasikan    
3. Observasi  

Pada tahap ini yang dapat 

dijadikan pedoman dalam observasi 
adalah hasil tes presentasi. 

Hasil wawancara dengan siswa 
yang mengalami penurunan nilai 
ulangan harian, pada umumnya mereka 

mengatakan bahwa mereka mengalami 
kesulitan menirukan Ragam gerak tari 

tradisi.Namun siswa yang 
memiliki sikap mudah 

mengingat, memahami, senang dan 

aktif cenderung mengalami kenaikan 
dan tuntas belajarnya. Nilai rata-rata 

mengenai sikap siswa dan ketuntasan 
belajar siswa dapat dilihat pada table 
berikut 

 
4. Refleksi  

Dari table di atas tergambar 
bahwa hingga siklus 3 sebagai besar 

masih merasa lebih mengingat, 

memahami, senang dan merasa aktif 
jika pembelajaaran disajikan dengan 

menggunakan media 
pembelajaran.Meskipun harus diakui 
bahwa siswa yang memiliki sikap 

tersebut belum semuanya mengalami 
tuntas belajar.Mungkin apabila dilihat 

hasilnya ada peningkatan mutu. 
 

Simpulan  

Pembelajaran Seni Budaya di kelas 
8B SMP Negeri 30 Surabaya dengan 

penggunaan media Vidio tari nusantara 
dapat memberikan pengaruh yang cukup 
nyata untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa SMP Negeri 30 Surabaya. 
Adanya sikap positif siswa terhadap 

pendekatan yang dilakukan dan 
kecenderungan bertambahnya nilai 
prosentase ketuntasan belajar dan nilai 

rata-rata meningkat.Dalam mengapresiasi 
siswa dapat mengungkapkan semakin 

jelas dan lengkap.Dari ketiga siklus 
tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa 
fluktuasi prosentase ketuntasan belajar 

selama pemberian tindakan bergerak 
dengan menunjukkan kecenderungan 

adanya peningkatan meskipun tidak begitu 
tinggi.Dengan begitu bahwa penerapan 
media Video tari nusantara dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 
8B SMP Negeri 30 Surabaya. 
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PENGARUH MEDIA  POWER POINT  

TERHADAP PENINGKATAN  PRESTASI BELAJAR BIOLOGI  

SISWA KELAS IX-G SMP NEGERI 39 SURABAYA  

(Budi Setyawan, S.Pd) 

 

 

 
Abstract 

 
The development of information technology and communication (ICT) is very rapid 

and the effect on the innovative use of media, creative, appropriate, and effective in teaching 

and learning. One of the IT-based media with a lot of excess power point is a medium 
capable of audio visual helps teachers to present material to students. 

The role of the school is essential in the effort to use media in a way more attention to 
the proficiency level or give priority to the provision of supporting infrastructure such as 
computers, and LCD projector. Computer training for teachers must be programmed so that 

teachers can make a power point media creative and innovative so as to have an impact on 
improving student achievement. 

Appropriate learning strategies using media power point will give emphasis to the 
development of cognitive, affective, and psychomotor equally, so learning to use the media 
power point will be more meaningful. 

 
Kata kunci: Media, power point, peningkatan pestasi belajar, biologi  

 
 

Pendahuluan

Pembelajaran  merupakan hal yang sangat  
mendasar yang tidak bisa lepas dari dunia 

pendidikan.Seiring dengan perkembangan 
masyarakat dan kebutuhan yang meningkat, 
pemerintah berupaya untuk meningkatkan 

kualitas dunia pendidikan. Pemerintah 
khususnya melalui Depdiknas terus 

menerus berupaya melakukan berbagai 
perubahan dan pembaharuan sistem 
pendidikan kita. Salah satu upaya yang 

sudah dilakukan yaitu berkaitan dengan 
para guru. Lahirnya Undang-Undang No.14 

tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan 
Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan, pada 

dasarnya kebijakan pemerintah yang di 
dalamnya memuat usaha pemerintah untuk 

menata dan memperbaiki mutu guru dan 
pendidikan di Indonesia. Secara tidak 
langsung hal yang harus dilakukan oleh 

dunia pendidikan tentunya harus 

mempersiapkan mutu guru yang aktif, 
kreatif, inovatif,  dan menyenangkan. 

Ironisnya adalah metode yang banyak 
digunakan oleh guru selama ini dalam 
melaksanakan pembelajaran adalah metode 

ceramah, dengan pelaksanaan pembelajaran 
berpusat pada guru, sehingga interaksi yang 

terlihat hanya satu arah dan guru sangat 
mendominasi proses pembelajaran. Hal ini 
ditunjang dengan tidak adanya media 

pembelajaran ataupun kalau ada masih 
bersifat konvensional yang monoton 

sehingga terlihat tidak menarik yang pada 
akhirnya peserta didik merasa bosan dan 
tidak tertarik. Dengan demikian siswa 

bersikap pasif dan  tidak konsentrasi 
sehingga keberhasilan kegiatan belajar 

mengajar mungkin tidak akan tercapai 
sesuai harapan pendidik.    
 Pada kenyataannya  saat ini 

perkembangan teknologi informatika dan 
komunikasi (TIK) yang sangat pesat dan 
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berpengaruh terhadap berbagai aspek 

kehidupan manusia, termasuk dalam 
kegiatan pembelajaran dan interaksi antara 

guru dengan peserta didik. Interaksi 
tersebut memerlukan dukungan media yang 
inovatif, kreatif, tepat, dan efektif. Salah 

satu media yang dapat digunakan untuk 
mencapai tujuan kita  adalah penerapan 

media pembelajaran  Power Point. 
 Berbagai penelitian tentang manfaat 
media pembelajaran menunjukkan bahwa 

bahan ajar yang dikemas dalam bentuk 
media Power Point diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan. Namun 
demikian, media pembelajaran 
menggunakan  Power Point masih belum 

banyak diterapkan guru secara maksimal 
dalam pembelajaran belum dimanfaatkan 

secara maksimal. Oleh karena itu, 
kesadaran untuk lebih memberikan 
perhatian pada peningkatan kualitas media 

pembelajaran  Power Point perlu 
ditumbuhkembangkan. 

 Pemanfaatan media  Power Point 
dalam pembelajaran, dalam hal ini 
pembelajaran Biologi, sudah menjadi 

keharusan yang tidak dapat ditunda lagi. 
Berbagai variasi tampilan dapat 

dimanfaatkan secara optimal oleh guru 
sebagai sarana penyampaian materi 
pembelajaran yang tidak mungkin 

ditampilkan secara nyata seperti dalam 
kehidupan sehari-hari. Untuk itu, agar lebih 

lengkap dan menarik telah tersedia berbagai 
aplikasi yang ada di internet yang dapat 
dimanfaatkan dengan cara  mengunduh 

sesuai dengan materi dan ditampilkan 
dalam media Power Point. 

 Seperti yang kita ketahui bahwa 
media pembelajaran Power Point 
mempunyai fungsi sebagai alat bantu 

pembelajaran yang dapat menggambarkan 
`atau menunjukkan kepada peserta didik 

tentang fenomena alam ataupun peristiwa 
yang tidak mungkin disajikan secara 
langsung. Selain tampilan secara visual 

dalam pengoperasiannya Power Point dapat 
disisipkan instrumentalia maupun lagu yang 

dapat membuat peserta didik lebih tenang, 

lebih semangat  dan konsentrasi. Materi-
materi seperti di atas jumlahnya tak terbatas 

dan mudah diunduh untuk kepentingan 
pembelajaran. 
 Dalam tulisan ini akan dijelaskan 

tentang pentingnya penggunaan media 
Power Point dalam pembelajaran Biologi di 

sekolah. Melalui media Power Point, 
pembelajaran Biologi menjadi semakin 
menarik sehingga peserta didik diharapkan 

lebih aktif dalam belajar dan termotivasi 
untuk mencari dan menemukan sesuatu 

yang baru. Hasil akhir dari hal tersebut 
berupa peningkatan prestasi belajar peserta 
didik khususnya dalam mata pelajaan 

Biologi.  Dalam kaitan itu akan 
menjelaskan pengaruh media belajar 

berbasis power point terhadap peningktan 
prestasi belajar biologi bagi siswa kelas IX 
SMP Negeri 39 Surabaya.  

 Berdasarkan hal-hal di atas, Adapun 
rumusan masalahnya adalah sebagai berikut 

(1) Bagaimana peran sekolah terhadap 
kebutuhan media pembelajaran berbasis 
Power Point  khususnya bagi siswa kelas IX 

G SMPN 39 Surabaya? (2) Bagaimana 
pengaruh media Power Point terhadap 

peningkatan  prestasi belajar biologi bagi  
siswa kelas IX SMPN 39 Surabaya?  

Tulisan ini bertujuan antara lain 

untuk (1) Mendiskripsikan peran sekolah 
terhadap kebutuhan media pembelajaran 

berbasis Power Point  khususnya bagi siswa 
kelas IX SMPN 39 Surabaya (2) 
Mendeskripsikan pengaruh media Power 

Point terhadap peningkatan  prestasi belajar 
biologi bagi  siswa kelas IX SMPN 39 

Surabaya.  

 

Media Pembelajaran 

 Media adalah segala sesuatu yang 
dapat digunakan untuk menyampaikan 

pesan dari guru kepada siswa sehingga 
dapat merangsang pikiran, perasaan, 
perhatian dan minat siswa yang menjurus 

memproses pesan-pesan dalam materi 
pelajaran yang disampaikan. Ini berarti 
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media tersebut dapat membantu 

meningkatkan hasil belajar siswa yang 
sangat diharapkan (Hanggani, RM. 2011). 

Manfaat dari media yaitu antara lain: 
(1) Memperjelas bahan atau materi 

pembelajaran yang disampaikan guru. 

Karena dengan media dalam 
pembelajaran dengan tepat guna, uraian 

dan contoh-contoh akan bertambah 
jelas. 

(2) Merangsang peserta didik berdialog 

dengan dirinya. Misalnya media power 
point animasi tentang terjadinya proses 

pembuahan sampai pertumbuhan janin 
akan menimbulkan berbagai pertanyaan 
dalam diri siswa (internal dialog) yang 

memerlukan jawaban yang bijak dari 
seorang guru. 

(3) Memberi pengalaman nyata kepada 
siswa. Media power point berupa 
animasi terjadinya proses mentruasi 

akan lebih dimengerti dan meyakinkan 
daripada guru hanya bercerita. 

(4) Meningkatkan cara berpikir siswa. 
Pemilihan media yang tepat akan lebih 
mempercepat daya cerna siswa terhadap 

materi yang disajikan. Aspek-aspek 
kejiwaan seperti: emosi, pengamatan, 

tanggapan, daya ingat, imajinasi dan 
intelegensi dapat digugah atau dibangun 
oleh pemilihan media yang tepat. 

Materi pembelajaran didalam 
ingatan siswa yang dirangsang dengan 

menggunakan media yang tepat guna 
bertahan lebih lama karena media bersifat 
mempunyai daya stimulus yang kuat. 

Contoh: guru mengajarkan tentang kelainan 
atau penyakit tertentu dengan menggunakan 

media berupa gambar atau foto. Gambar 
atau foto tersebut akan lebih menarik 
perhatian siswa dibanding ceramah. Dengan 

gambar atau foto tersebut makin 
memperjelas pemahaman siswa terhadap 

banyak tentang penyakit itu. Ini berarti 
kegiatan belajar siswa lebih banyak dan 
lebih mendalam, berarti media dapat 

menggugah dan membangkitkan potensi 
yang ada dalam diri siswa. 

Penggunaan media pembelajaran 

erat kaitannya dengan tahapan berpikir 
siswa sebagai manusia, karena tahapan 

berpikir manusia (siswa) mengikuti tahap 
perkembangan dimulai dari berpikir konkrit 
menuju berpikir abstrak, dari berpikir 

sederhana menuju berpikir kompleks 
(Hanggani,RM. 2011). Dengan penggunaan 

media pembelajaran hal-hal yang abstrak 
dapat dikonkritkan dan hal-hal yang 
kompleks dapat disederhanakan. 

Contohnya: penggunaan carta, torso 
manusia dan organnya pada dasarnya 

merupakan penyederhanaan dan 
penkonkritan dari konsep biologi sehingga  
dapat dipelajari siswa dalam wujud yang 

jelas dan nyata.      
 Ada beberapa jenis media  

pembelajaran yang biasa digunakan dalam 
proses belajar mengajar diantaranya: 
(1) Media proyeksi: seperti slide, film, 

penggunaan OHP. 
(2) Media grafis: disebut juga media dua 

dimensi, yaitu media yang mempunyai 
ukuran panjang dan lebar seperti 
gambar, foto, grafik, poster, bagan, 

kartun dan lain-lain. 
(3) Media tiga dimensi: yaitu dalam bentuk 

model seperti model padat (solid 
model), model penampang, model susun 
dan lain-lain. 

(4) Lingkungan: seperti halaman sekolah, 
kebun sekolah, kolam, hutan, sungai 

dan lain-lain. 
Sedang dalam penggunaannya 

media pembelajaran sangat bergantung 

pada hal-hal sebagai berikut: 
(1) Ketepatannya dengan tujuan 

pembelajaran. Artinya, media dipilih 
atas dasar tujuan pembelajaran yan telah 
ditetapkan, yang berisikan unsur 

pemahaman, aplikasi, analisis sehingga 
lebih memungkinkan digunakannya 

sebuah media. 
(2) Dukungan terhadap bahan 

pembelajaran. Artinya bahan 

pembelajaran yang bersifat fakta, 
prinsip, proses, konsep, dan generalisasi 
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sangat memerlukan media agar lebih 

mudah dipahami siswa. 
(3) Kemudahan memperoleh media. 

Artinya, media yang diperlukan mudah 
diperoleh, setidak-tidaknya mudah 
dibuat oleh guru. 

(4) Terampil dalam mengunakannya. 
Artinya, apapun jenis media yang 

diperlukan, syarat utama adalah 
terampil atau dapat menggunakannya 
dalam proses pembelajaran. 

Penggunaan OHP, Proyektor film, 
computer dan alat-alat canggih lainnya 

tidak mempunyai arti apa-apa jika guru 
tidak dapat atau terampil dalam 
menggunakannya dalam pembelajaran. 

Nilai dan manfaat yang diharapkan 
bukan pada medianya, tetapi dampak 

dari penggunaan media oleh guru pada 
saat terjadinya interaksi belajar 
mengajar. 

(5) Penggunaannya mempunyai manfaat. 
Artinya media yang digunakan 

hendaknya bermanfaat bagi siswa dan 
guru selama pembelajaran berlangsung. 

(6) Sesuai dengan tingkat berfikir siswa. 

Artinya, memilih media hendaknya 
disesuaikan dengan tingkat berfikir 

siswa, agar makna dan pesan-pesan 
pendidikan sampai pada siswa dan 
dipahami oleh siswa. 

Dalam menggunakan media seorang 
guru haruslah mengenal situasi sebagai 

berikut: 
(1) Perhatian siswa sudah mulai berkurang. 

Hal ini dapat terjadi akibat dari 

kebosanan yang timbul oleh 
pembelajaran yang monoton tanpa 

selingan berupa humor yang 
menyegarkan suasana ditambah dengan 
penjelasan guru kurang menarik. 

Tampilnya media pada situasi seperti ini 
akan mempunyai makna bagi siswa dan 

menumbuhkan kembali perhatian dari 
mereka. 

(2) Materi pembelajaran kurang dipahami. 

Dalam situasi seperti ini sangatlah 
bijaksana apabila guru menampilkan 

media untuk memperjelas pemahaman 

siswa mengenai materi pelajaran. 
(3) Terbatasnya sumber materi 

pembelajaran. Tidak semua sekolah 
mempunyai buku sumber atau tidak 
semua materi pembelajaran ada di 

dalam buku sumber. Situasi seperti ini 
menuntut guru untuk menyediakan 

sumber pembelajaran tersebut dalam 
bentuk media. 

(4) Menurunnya semangat guru dalam 

menjelaskan materi pembelajaran. Guru 
juga manusia yang terkadang tidak 

bersemangat atau tidak bergairah utntuk 
menjelaskan materi pembelajaran 
melalui penuturan kata-kata (verbal) 

mungkin akibat terlalu lelah karena 
telah mengajar cukup lama. Dalam 

situasi ini, guru dapat menampilkan 
gambar, bagan ataupun grafik dan siswa 
diminta untuk memberi analisa atau 

menjelaskan apa yang tersirat pada 
gambar, bagan, atau grafik tersebut, 

baik secara individual atau secara 
kelompok. 
 

Power Point 

Diantara media pembelajaran yang 

disarankan adalah menggunakan media 
power point. Kita ketahui bahwa dalam 
penggunaan media power point dengan 

mengoperasikan  sarana pendukung berupa 
seperangkat komputer atau laptop dan LCD 

sebagai media pembelajaran. Bahan power 
point untuk mempresentasikan materi 
pelajaran bisa dibuat melalui program 

komputer sesuai dengan keinginan kita. 
Yang lebih menarik adalah materi itu bisa 

ditayangkan dengan menggunakan LCD 
(Liquid Cristal Display) Projector, sama 
seperti layar monitor di mana peserta didik 

bisa melihat dengan enak dan 
nyaman.Tampilan dapat berupa 

penggabungan teks, gambar atau foto 
bahkan suara sebagai efek sehingga 
menambah daya tarik tersendiri. Melalui 

program komputer, hasil dari bahan power 
point tersebut bisa diubah menjadi gambar 
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hidup dan bersifat dinamis 

(Suharno,2007:22). 
 Media Power Point sangatlah 

menjadi andalan bagi seseorang untuk 
menyampaikan sesuatu kepada orang lain. 
Berkaitan dengan hal tersebut, Arif 

Haryono (2008:133) menuliskan beberapa 
hal tentang manfaat dari media power point 

antara lain: 
(1) Untuk menjelaskan flow chart atau 

diagram alir untuk program tertentu 

(2) Untuk menampilkan gambar atau proses 
yang tidak mungkin ditunjukkan secara 

langsung. 
 Sedemikian besar manfaat dari 

power point sehingga banyak kalangan 

pendidik seharusnya sudah 
menggunakannya secara maksimal dalam 

proses pembelajaran karena media tersebut 
hampir dapat digunakan disemua mata 
pelajaran. Ditambahkan oleh A.R. Rizky 

(2008:141) kita dapat melengkapi media 
power point tersebut dengan fasilitas 

drawing atau picture (gambar) sehingga 
dokumen atau materi yang ditampilkan 
lebih menarik dan profesional. Drawing 

tersebut dapat berupa bermacam garis, 
lingkaran, oval, texbox,  diagram dan lain-

lain. Sedangkan picture atau gambar dapat 
berupa gambar yang tersedia di dalam 
komputer maupun gambar yang kita 

peroleh hasil mengunduh di internet 
maupun foto.  Berkaitan dengan dengan hal 

tersebut, Suharno (2007:22) 
mengemukakan sejumlah kelebihan bila 
kita menggunakan media power point yang 

berbasis komputer. Adapun kelebihannya 
adalah sebagai berikut: 

(1) Dapat menggabungkan teks dan gambar  
(2) Dapat memasukkan hitungan dan tabel 

sebagai pendukung dari materi kita  

(3) Dapat disisipkan gambar atau foto 
bahkan video dan animasi dari berbagai 

program ataupun karya sendiri 
(4) Mudah disunting atau diedit antara lain 

menghapus, memindahkan dan 

menyalin slide, bahkan menyisipkan 
slide baru 

(5) Tampilan slide dapat disesuaikan 

dengan keinginan kita baik tulisan atau 
munculnya slide dengan berbagai Untuk 

menjelaskan struktur organisasi 
(6) Untuk memperkenalkan suatu produk  
(7) Untuk menjelaskan materi atau program 

versi 
(8) Tidak ada batasan lembar atau slide 

pada materi yang akan kita tampilkan 
(9) Kita dapat memberikan penekanan pada 

materi yang dianggap lebih penting 

dengan memberikan warna atau ukuran 
huruf yang berbeda pada bagian yang 

kita inginkan 
(10) Kita dapat memilih latar belakang slide 

sesuai dengan materi sehingga peserta 

didik akan lebih jelas dalam 
memperhatikan materi 

(11) Kita dapat memanggil materi  sebelum 
atau sesudah yang kita terangkan 
dengan cepat  

(12) Dapat ditambahkan system audio 
sehingga tampilan memberikan 

informasi dan pengetahuan yang tidak 
membosankan 

(13) Materi yang kita gunakan mempunyai 

daya simpan yang lama dan dapat kita  
perbaharui kapanpun 

(14) Materi dapat kita gandakan dengan 
cepat 

Namun demikian, dalam 

penggunaan media power point juga 
memiliki beberapa kelemahan yaitu sebagai 

berikut: 
(1) Dibutuhkan biaya tinggi untuk 

pengadaan perangkat pendukung berupa 

computer,   LCD dan system audio 
dalam pengoperasiannya 

(2) Dibutuhkan kemauan dan kreativitas 
guru dalam pembuatan media power 
point sehingga  materi yang disajikan 

terlihat menarik dan professional.  
(3) Dibutuhkan kemampuan untuk 

merangkai dan mengoperasikan 
perangkat dan aplikasi yang 
berhubungan dengan penyajian materi 

power point tersebut. 
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Dari uraian di atas dapat kita lihat  

kelebihan dan manfaatnya lebih besar jika 
pendidik menggunakan media power point 

dalam proses belajar mengajar. Pada mata 
pelajaran biologi dengan menggunakan 
media gambar (visual) berupa power point 

dapat membantu memperkenalkan topik 
baru, memperkuat ide-ide, dan membangun 

konsep atau keterampilan. Strategi 
pembelajaran yang tepat dalam 
menggunakan media  Power Point akan 

memberikan penekanan kepada 
pengembangan aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor secara seimbang, sehingga 
pembelajaran menggunakan media  power 
point  ini dianggap lebih bermakna. 

Perlu diingat oleh para guru dalam 
menggunakan power point jangan sampai 

terjadi guru penuh semangat 
mempresentasikan materi pelajaran justru 
siswa menjadi audien yang pasif. 

Kreativitas dan imajinasi anak menjadi 
tidak berkembang secara maksimal. Guru 

jangan sampai menampilkan presentasi 
dalam bentuk power point hanya sebatas 
menyampaikan  informasi atau materi 

sepotong-potong bahkan kadangkala tidak 
sinkron dengan penjelasannya. Diharapkan 

guru harus mampu menyambungkan antara 
pikiran dan hati dalam berinteraksi dengan 
siswa.   

Untuk mendapatkan cara membuat 
media power point yang  diperlukan niat, 

keberanian, dan kreativitas dari seorang 
guru. Karena tanpa ada niat maka perangkat 
computer yang sudah ada tidak akan 

bermanfaat. Sedangkan seorang pendidik 
harus berani ambil resiko untuk 

menggunakan perangkat computer tanpa 
harus takut rusak atau tidak bisa 
mengoperasikan. Untuk menghasilkan 

media yang bagus dan menarik maka 
diperlukan kreativitas yang tak terbatas. 

Dalam pembuatan media power 
point para pendidik banyak yang 
berangapan susah sehingga mereka hanya 

menunggu dan berharap ada yang 
membantu untuk membuat media tersebut. 

Berkaitan dengan hal tersebut, ada panduan 

sederhana untuk membuat media power 
point. (htpp://nurmanspd.wordpress.com) 

(1) Cara 1 (pertama) 
1) Klik ikon Start 
2) Klik All Program 

3) Klik Microsoft Office 2007 
4) Klik Microsoft Office Power Point 

2007 
 

(2) Cara 2 (kedua) 

Double klik pada Shortcut MS Power 
Point pada layar desktop 

   
Cara Membuat Slide dengan MS Office 

Power Point 2007 

Pada kesempatan ini penulis 
menguraikan cara membuat slide 

persentasi. Langkah-langkah adalah: 
(1) Bukalah layar kerja MS Office Power 

Point 2007 

(2) Pada kotak judul (Click to add title) 
ketiklah judul  

(3) Pada kotak sub judul (Click to add 
subtitle) Ketiklah  sub judul  

(4) Halaman judul akan tampak  

(5) Untuk menambah slide baru kliklah 
slide kecil di sebelah kiri kemudian 

tekan tombol enter pada keyboard. 
 Untuk melihat tampilan slide pada 
waktu persentasi ikuti langkah berikut : 

(1) Klik menu Slide Show seperti   
 gambar berikut 

(2) Klik Ikon “ From Beginning “ 
(3) Kemudian akan muncul layar slide 

show. 

(4) Untuk melihat halaman berikutnya 
tekan tombol enter atau panah kebawah 

atau   tombol PGDN 
Ketika kita membuat slide 

presentasi, tentunya slide harus tampak 

menarik. Salah satu yang akan membuat 
slide kita menarik adalah tampilan 

halamannya. Untuk mendesign halaman 
slide power point  adalah sebagai berikut : 
(1) Klik menu Design, seperti pada        

gambar berikut : 
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(2) Tunjuk gambar-gambar yang   dapat 

dilihat perubahan pada slide. Untuk 
melihat pilihan design yang lain, klik 

tanda panah pada gambar yang 
diinginkan. 

(3) Setelah anda memutuskan design    

(4) yang cocok, klik pada gambar        
tersebut. 

(5) Untuk melihat hasilnya, klik        Show. 
 Panduan sederhana dalam 
membuat media power point untuk para 

pendidik ini akan sangat membantu mereka 
yang baru mengenal power point dan bagi 

yang sudah mengenal dapat memunculkan 
kreatifitas yang lebih dengan memasukkan 
aplikasi atau program yang terbaru. 

 Kita semua sudah mengetahui 
bahwa tehnologi  ini memiliki kelebihan 

dan sepertinya sudah menjadi jaminan 
untuk dipakai dalam proses belajar 
mengajar. Namun jangan lupa sebelum 

piranti canggih dan cukup mahal itu 
diputuskan masuk ke dalam sistem 

pembelajaran di kelas-kelas, para guru tidak 
hanya diajari bagaimana menguasai teknik 
membuat karya power point saja, tetapi 

yang lebih penting adalah guru harus tahu 
alasan di balik penggunaan media tersebut. 

 
Peran sekolah terhadap kebutuhan 

media pembelajaran power point   

Keberhasilan kegiatan belajar 
mengajar ditentukan oleh banyak faktor, 

salah satunya adalah penggunaan media 
pembelajaran yang mampu membuat 
peserta didik lebih bersemangat dan lebih 

konsentrasi dalam proses kegiatan belajar 
mengajar. Makin bersemangat dan 

berkonsentrasi akan membawa dampak 
siswa dapat menemukan konsep 
pengetahuan itu sendiri. Sedangkan tugas 

guru adalah sebagai fasilitator, merangsang 
pemikiran, membimbing siswa menemukan 

konsep. Hal itu sejalan dengan tuntutan 
pembelajaran dewasa ini, termasuk di SMP 
Negeri 39 Surabaya yaitu pembelajaran 

yang bersifat student centered 

Seiring dengan kemajuan jaman dan 

tuntutan akan media pembelajaran yang 
lebih modern maka kebutuhan sarana dan 

prasarana diharapkan semakin meningkat 
dan modern. Namun demikian, hal tersebut 
kadang tidak diimbangi dengan peningkatan 

sarana, prasarana pembelajaran, baik dari 
segi kuantitas maupun kualitas. Pihak 

sekolah seharusnya lebih memperhatikan 
atau memberikan prioritas kepada 
pengadaan sarana prasarana yang 

menyentuh langsung pada kegiatan proses 
belajar mengajar. 

Peran dari kepala sekolah 
merupakan kunci keberhasilan dari sekolah. 
Kepala sekolah  mempunyai tugas pokok 

mengelola penyelenggaraan kegiatan 
pendidikan dan pembelajaran di sekolah. 

Secara operasional tugas pokok kepala 
sekolah mencakup kegiatan menggali dan 
mendayagunakan seluruh sumber daya 

sekolah secara terpadu dalam kerangka 
pencapaian tujuan sekolah secara efektif 

dan efesien. 
Salah satu fungsi kepala sekolah 

yang berhubungan erat dengan kondisi ini 

adalah kepala sekolah berfungsi sebagai 
Manager (pengelolaan). Sebagai pengelola, 

kepala sekolah secara operasiomal 
melaksanakan pengelolaan kurikulum, 
peserta didik, ketenagaan, keuangan, sarana 

dan prasarana, hubungan sekolah-
masyarakat dan ketatausahaan sekolah.  

Dengan demikian, pengadaan 
komputer dan LCD sepertinya harus 
menjadi program yang diprioritaskan baik 

dari segi kualitas maupun kuantitas. Harus 
diingat bahwa di jaman sekarang semua 

kegiatan maupun informasi sudah berbasis 
komputer. 

Pada kenyataannya di lapangan 

perangkat tersebut terkadang sudah ada 
tetapi jumlahnya sangat terbatas, artinya 

seorang guru harus antri sekian lama untuk 
menggunakan perangkat tersebut. Pihak 
sekolah seharusnya dapat memperhitungkan 

perbandingan jumlah kelas peserta didik 
dengan jumlah guru sehingga dalam 
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penggunaan media pembelajaran akan 

berlangsung secara optimal. Penggunaan 
peralatan yang frekuensi tinggi tentunya 

akan berakibat cepat rusaknya alat tersebut. 
Di SMP Negeri 39 Surabaya telah 

menyiapkan program dan dana untuk 

mendukung peningkatan kuantitas dan 
kualitas sarana prasarana,  berikutnya 

adalah perawatan harus diperhitungkan 
demi kelangsungan alat tersebut. Sangat 
disayangkan bila peralatan yang penting 

dan mahal hanya dipakai saja tanpa adanya 
perawatan yang baik tentunya akan 

mengurangi masa keawetan alat tersebut. 
Langkah selanjutnya yang dilakukan 

oleh SMP Negeri 39 Surabaya adalah pihak 

sekolah memprogram kegiatan pelatihan 
berbasis Teknologi Informatika dan 

Komunikasi (TIK) untuk pendidik. 
Kegiatan ini sangat penting karena  
pendidik harus memperoleh pengetahuan 

dasar tentang komputer. Untuk selanjutnya 
mereka mendapatkan pelatihan yang 

berjenjang misalnya: pembuatan media 
power point, mengunduh gambar dan video, 
dan program atau aplikasi lain yang lebih 

canggih. Tidak ada ruginya SMP Negeri 39 
Surabaya memprogram kegiatan di atas 

karena semuanya akan kembali ke pihak 
sekolah dengan memperoleh banyak 
kemajuan dan keberhasilan dari peserta 

didik 
Merujuk pada hal tersebut di atas, 

intinya SMP Negeri 39 Surabaya harus 
sudah melengkapi sarana prasarana sebagai 
pendukung dalam pelaksanaan media power 

point dengan memperhatikan segi kualitas 
dan kuantitas. Sekolah memprogram 

pelatihan berbasis IT sebagai tuntutan bagi 
pendidik agar  memiliki kecakapan atau 
kemampuan dalam bidang IT untuk 

mengoperasikan media  power point dengan 
menggunakan  seperangkat komputer dan 

LCD Proyector. Faktor yang tidak kalah 
penting adalah perawatan peralatan tersebut 
agar dapat digunakan secara optimal.  

 

Pengaruh Media Power Point terhadap 

Peningkatan  Prestasi Belajar Biologi  
 Untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh media Power Point terhadap 
peningkatan prestasi siswa guru model 
berdiskusi dengan teman sejawat untuk 

merencanakan dan merancang 
pembelajaran agar nantinya peserta didik 

berpartisipasi aktif dalam proses kegiatan 
belajar mengajar. Kelas yang akan dipakai 
untuk penelitian adalah kelas IX H dengan 

materi Sistem Organ Reproduksi Manusia 
meliputi fungsi dan kelainannya. LKS yang 

berhubungan dengan materi siap dibagikan 
kepada siswa yang sudah terbagi dalam 
kelompok IPA. Sebagai guru model saya 

berkolaborasi dengan teman sejawat yaitu, 
Dra. Hanik Supriani dan Irawati,S.Pd. 

Perencanaan diawali dari analisis 
permasalahan yang dihadapi dalam 
pembelajaran. Permasalahan dapat berupa: 

(1) pedagogi, yaitu bagaimana 
mengembangkan metode maupun media 

pembelajaran yang tepat agar proses belajar 
mengajar lebih efektif dan efesien; dan (2) 
fasilitas, yaitu bagaimana menyiapkan 

sarana prasana untuk mendukung suksesnya 
proses pembelajaran 

 Guru-guru teman sejawat bertindak 
sebagai pengamat pembelajaran. Fokus 
pengamatan ditujukan pada interaksi siswa-

siswa, siswa-bahan ajar, siswa- guru, dan 
siswa-lingkungan. Lembar observasi 

pembelajaran perlu dimiliki oleh para 
pengamat sebelum pembelajaran dimulai. 
Para pengamat dipersilakan mengambil 

tempat di ruang kelas yang memungkinkan 
dapat mengamati aktivitas siswa. Biasanya 

pengamat berdiri di sisi kanan dan kiri di 
dalam ruang kelas agar aktivitas siswa 
dapat diamati dengan baik. 

 Setelah selesai pembelajaran 
langsung dilakukan diskusi antara guru dan 

pengamat yang dibantu anggota MGMP 
kecil di sekolah untuk membahas proses 
pembelajaran. Guru model mengawali 

diskusi dengan menyampaikan kesan-kesan 
dalam melaksanakan pembelajaran. 
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Selanjutnya pengamat diminta 

menyampaikan komentar dari pembelajaran 
terutama aktivitas siswa. Adapun hasil dari 

pengamat adalah sebagai berikut: 
(1) Semua langkah dalam pembelajaran 

sudah dilaksanakan guru 

(2) Ada interaksi antara siswa dengan siswa 
dalam satu kelompok 

(3) Ada interaksi antar siswa dengan 
kelompok lain  

(4) Guru aktif memberikan bimbingan pada 

siswa di setiap kelompok 
(5) Siswa hampir seluruhnya 

memperhatikan media Power Point 
yang ditampilkan 

(6) Keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran terjaga dengan baik 
(7) Siswa banyak yang mengajukan 

pertanyaan 
(8) Pada awal pelajaran siswa yang berada 

di kelompok bagian belakang duduknya 

kelihatan pasif 
(9) Ada beberapa siswa yang cenderung 

mengerjakan LKS secara individual 
(10)   Posisi duduk siswa yang sejajar 

disebabkan meja yang panjang 

membuat siswa kesulitan dalam 
berdiskusi. 

(11)  Guru model melaksanakan proses 
pembelajaran dengan baik 

(12)  Pengamat melakukan pengamatan 

secara baik 
 

   Keaktifan siswa dalam mempelajari 
materi sistem organ reproduksi manusia 
dapat dilihat pada tabel 1.  

 
Tabel 1. Keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran 

Kelompok Aktif Tidak 

Aktif 

I 4 0 

II 3 1 

III 4 0 

IV 4 0 

V 4 1 

VI 5 0 

VII 5 1 

VIII 5 0 

Jumlah 34 3 

Prosentase (%) 91,89 % 8,11 % 

 

 Berdasarkan Tabel 1 tampak bahwa 
91,24%  siswa aktif dan 8,11%  

siswa tidak aktif. Siswa aktif dilihat dari 
aktivitas baik pada saat memperhatikan 
penjelasan guru maupun perhatian pada 

tampilan materi melalui media Power Point, 
pada saat diskusi menjawab pertanyaan 

LKS serta waktu tanya jawab siswa dengan 
guru. 
 Setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran, sebanyak 37 siswa diminta 
merespon tentang pembelajaran saat itu. 

 
Tabel 2. Respon siswa setelah pembelajaran 
 

No  Respon % Ket 

1 Apakah pembelajaran 
hari menarik 

97 36 

2 Apakah media power 

point yang ditampilkan 
sesuai materi 

100 37 

3 Apakah pembelajaran 

dengan media power 
point seperti ini harus 
sering dilakukan 

100 37 
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4 Apa yang seharusnya 
dilakukan siswa pada 

proses pembelajaran ? 
(1) Memperhatikan 

penjelasan guru 
(2) Memahami materi  

pembelajaran  

(3) Berpartisipasi aktif 
membantu anggota 

kelompok yang  
kesulitan 

(4) Tertib/santun dlm 

pembelajaran 

 
 

97 
95 

89 
 
 

91 

 
 

36 
35 

33 
 
 

34 

5 Apa saran/komentar anda 

pada pembelajaran ini? 
(1) Jam pelajaran perlu 

ditambah 
(2) Media power point 

lebih sering 

digunakan agar 
pembelajaran lebih 

menarik 

 

95 
 

100 

 

35 
 

37 

 

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa 
100% siswa tertarik terhadap pembelajaran 

yang menggunakan media Power Point 
pada materi sistem reproduksi pada 
manusia. Secara umum siswa memberikan 

respon yang positif terhadap pembelajaran, 
sebanyak 95% siswa menjadi paham 

tentang materi sistem organ reproduksi 
manusia. Pada respon siswa di atas juga 
menunjukkan siswa merefleksi dirinya 

dengan mengemukakan perlunya 
penggunaan media yang sesuai dengan 

materi pembelajaran, yang menarik dan 
inovatif. Tiada lain media pembelajaran 
yang dimaksud adalah media Power Point. 

Ketertarikan siswa dikarenakan 
pada materi sistem reproduksi manusia 

dengan menggunakan Power Point adalah 
materi ditampilkan dengan slide dan 
animasi sebuah peristiwa atau proses 

reproduksi pada manusia yang selama ini 

dianggap sesuatu yang tabu untuk 

diketahui. Peristiwa proses menstruasi, 
proses terjadinya pembuahan, dan kelainan 

ataupun penyakit yang berhubungan dengan 
organ reproduksi terangkum dalam media 
Power Point yang ditampilkan. Rasa ingin 

tahu membuat mereka memberikan respon 
seakan perlunya jam pembelajaran 

ditambah agar keingintahuan mereka 
terjawab dengan jelas.  

Power point yang ditampilkan 

dalam materi sistem organ reproduksi dan 
kelainannya tidaklah berlangsung hanya  

satu arah tetapi ada interaksi antara siswa 
dan guru. Diantara slide diberikan 
penekanan pada materi yang dianggap lebih 

penting dengan cara memblok, ukuran 
hurufnya lebih besar, ataupun diberi warna 

berbeda sehingga akan memberikan 
perhatian lebih dari siswa. 

Setelah pembelajaran dengan 

menggunakan media power point 
dilaksanakan maka siswapun diberikan tes 

untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 
media power point terhadap prestasi siswa. 
Hasilnya seperti pada tabel 3. 

Tabel 3. Nilai hasil tes siswa kelas IX G 
 

No Nama Siswa Sblm Ssdh 
1 Ach. Anwarul Masaliki 78 80 
2 Aditia Azmi                          80 84 
3 Aditya Aji P 77 80 
4 Akhanatha Putra A 82 87 
5 Aldo Hilman E 75 80 
6 Bima Erinda 78 84 
7 Chandraditya I 75 80 
8 Dhunniyo W 77 81 
9 Dinar Baity 82 88 
10 Ericke Nandita 80 87 
11 Evita Ayu Juliana 80 85 
12 Firmansyah Ardian R 75 81 
13 Galuh Ananda Rexy         76 80 
14 Intan Pratiwi 79 82 
15 Ivory Aprillia Putri 79 84 
16 Jericho Fikri                                80 82 
17 Katon Bagas Putra Y 78 83 
18 Lia Novitasari                81 87 
19 Lupita Ghilang Laraz 87 93 
20 M`Aunun Najib Khois 84 90 
21 Mahdi Muhammad 78 83 

22 Moch Ainul Yaqin 80 84 
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No Nama Siswa Sblm Ssdh 

23 Moch. Yusril Ekmi      78 82 

24 Muhammad Ibrahim                             79 84 

25 Nadien Luckyman P 88 98 

26 Nisa Rait 80 88 

27 Novi Dwanty Puspita 79 85 

28 Nuryati Aziza                              83 89 

29 Pandhu Herlambang 79 83 

30 Putri Rinda Pramesti 79 83 

31 Ria Rahayu                             82 88 

32 Septian Handika        79 82 

33 Syafira Maulidina 81 88 

34 Tiara Puspita                               80 80 

35 Umi Chabibatul              87 92 

36 Wika Hardiyanto                             73 78 

37 Dimas Rahmat  72 75 

 

 Berdasarkan tabel 3 di atas 

menunjukkan adanya perbedaan pada 
prestasi siswa setelah mendapatkan 

pengajaran menggunakan media power 
point. Sebelum diberikan media nilai rata-
rata siswa adalah 79,5 dan setelah 

menggunakan media menjadi 84,3. Terjadi 
peningkatan yang signifikan. 
 

Simpulan  

Berdasarkan paparan di atas, dapat diambil 

simpulan sebagai berikut: 
(1) Peran sekolah sangatlah penting antara 

lain dengan lebih memprioritaskan 

program untuk melengkapi sarana 
prasarana sebagai pendukung dalam  

mewujudkan terlaksananya media  
pembelajaran khusus power point. Hal 
ini telah ditunjukkan oleh SMP Negeri 

39 Surabaya, yaitu dengan 
menganggarkan melalui RAPBS berupa 

pemenuhan sarana prasarana serta 
pelatihan kepada guru-guru. 

(2) Media Power Point dengan segala 

kelebihannya membuat siswa lebih 
tertarik, lebih fokus, lebih konsentrasi, 

sehingga peserta didik  lebih aktif dalam 
belajar dan termotivasi untuk mencari 
dan menemukan sesuatu yang baru. 

Respon positif dari siswa dan 
peningkatan keaktifan serta minat siswa 

merupakan salah satu indikator 

terjadinya peningkatan prestasi pada 

siswa. 
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PEMBELAJARAN MATEMATIKA  

DENGAN ALAT PERAGA PAPAN BERPASANGAN  

(Sri Mulyani)  

 

 

Abstract 

 

 Learning math is a form of learning activity  which promotes the involvement of 

students to construct mathematical knowledge in its own way. Learning mathematics is 
meaningful if the process priority to construct or build their own knowledge, and the 
teacher's role as facilitator and motivator only give confidence to students to exploited 

capabilities of the students and help the process. To understand the concept of abstract 
mathematical objects children need concrete as an intermediary or medium. The use of 

prop as a bridge or visualization to understand abstract concepts. 
 The prop "papan berpasangan" is a media prop’s mathematical form of a set of 
concrete objects are created, designed and developed, which consists of the column or 

row and column positive or negative line and is used to help instill the concept of 
addition and subtraction of integers, which prop was created and developed based on the 

concept of single family (one-to-one). The function of each  props "papan berpasangan" 
in the learning of mathematics, namely: (a) to  conduct an experiment to instill in 
students the concept of a round sum, (b) to conduct an experiment to instill the concept 

of integers reduction in students, (c) to make an abstract subject matter the addition and 
subtraction of whole numbers become more concrete, (d) to be able do and find yourself 

on the basic concepts of addition and subtraction of integers, (e) to make the learning 
process becomes more clear, to be more interesting and interactive. 
 

Keywords : alat peraga, papan berpasangan 
 

 

Pendahuluan 

 Salah satu faktor utama 

peningkatan mutu dalam dunia pendidikan 
adalah peningkatan Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) yang didalamnya 
terdapat guru dan peserta didik yang 
memiliki perbedaan kemampuan, 

keterampilan, filsafat hidup, karakteristik, 
kepribadian dan lain sebagainya. Adanya 

perbedaan tersebut menjadikan 
pembelajaran sebagai proses pendidikan 
memerlukan model, metode, strategi dan 

alat yang bermacam-macam sehingga 
peserta didik dapat menguasai materi 

dengan baik dan mendalam. Fakta di 
lapangan menunjukkan bahwa masih 
banyak siswa kelas VII menyatakan 

kesulitan untuk pokok bahasan aljabar 
khususnya materi bilangan bulat. Siswa 

mengalami kesulitan pada operasi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan  
bulat. Kesulitan ataupun kendala tersebut  

disebabkan karena konsep dasar yang 
diterima siswa selama belajar di bangku  
sekolah dasar belum kuat. Siswa sering 

menemui kesulitan jika menjumlahkan 
dan mengurangkan bilangan bulat negatif 

dan positif atau sebaliknya. Data hasil 
post test sebelum materi operasi pada 
bilangan bulat diajarkan, menunjukkan 

bahwa rata-rata 60 % siswa masih kurang 
memahami konsep pengurangan ataupun 

penjumlahan bilangan bulat.  Didukung  
hasil wawancara yang telah dilakukan 
pada siswa kelas VII, diperoleh 

keterangan bahwa masih banyak siswa 
belum paham tentang operasi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan 
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bulat. Hal ini merupakan problematika 

pembelajaran yang perlu dicari solusinya. 
Soedjadi menyatakan bahwa matematika 

merupakan pelajaran yang salah satu 
karakteristiknya adalah objek kajiannya 
bersifat abstrak (Soedjadi, 2007). Sifat 

abstrak matematika tersebut juga terdapat 
pada matematika sekolah, dan sifat inilah 

yang merupakan salah satu penyebab guru 
sulit mengajarkan. Senada dengan 
pendapat diatas, jadi kesulitan yang 

dialami siswa bukan karena siswa belum 
mampu tetapi dimungkinkan karena untuk 

memahami konsep abstrak pada 
matematika diperlukan sarana atau cara. 
 Dalam KTSP 2006 disebutkan 

bahwa matematika perlu diberikan kepada 
semua peserta didik mulai dari sekolah 

dasar, untuk membekali peserta didik 
dengan berpikir logis, analitis, sistematis, 
kritis  dan kreatif, serta mempunyai 

kemampuan bekerja sama (Depdiknas, 
2006). Demikian halnya tujuan 

pembelajaran matematika adalah untuk 
membantu melatih pola pikir siswa agar 
dapat memecahkan masalah dengan kritis, 

logis, cermat dan tepat. Berdasarkan sifat 
abstrak dan tujuan matematika tersebut  

maka  pembelajaran matematika sekolah 
sebaiknya tidak harus langsung 
menggunakan objek-objek abstrak, namun 

dapat dibantu menggunakan objek-objek 
konkret sebagai jembatan untuk 

memahami matematika dari objek abstrak 
tersebut. Menurut Soedjadi (2007) 
seorang guru matematika, sesuai dengan 

perkembangan siswanya, harus 
mengusahakan agar fakta, konsep, operasi 

ataupun prinsip dalam matematika itu 
terlihat konkret. Melalui proses abstraksi 
dan asimilasi, objek matematika dalam 

pikiran  yang bersifat abstrak tersebut 
dapat dibantu pemahamannya dengan  

benda–benda nyata yang sifatnya konkrit. 
Untuk itu, dalam memahami konsep 
abstrak, anak memerlukan benda–benda 

kongkrit (riil) sebagai perantara atau 
visualisasinya.  

 Menurut Piaget, siswa SD berada 

pada fase operasional konkret, dan siswa 
SMP kelas VII berada pada tahap 

operasional konkret ke formal. 
Pembelajaran matematika pada jenjang 
SD seharusnya menjadi fondasi yang kuat 

bagi siswa, terutama penanaman konsep-
konsep dasar matematika berdasarkan 

karakteristik matematika itu sendiri, 
karena penguasaan  konsep dasar 
matematika yang kuat sangat diperlukan 

oleh siswa. Apabila konsep dasar yang 
diberikan kurang tepat dan diterima oleh 

siswa, maka sangat sulit mengubah 
konsep pikiran siswa tersebut. Seperti 
yang telah diuraikan bahwa konsep 

abstrak matematika juga dapat tersajikan 
dalam bentuk kongkrit.  Untuk dapat 

membantu memperjelas apa yang akan 
disampaikan guru dan  mudah dipahami 
dan dimengerti oleh siswa, maka 

dibutuhkan media. Media difungsikan 
sebagai jembatan untuk menyampaikan 

informasi dari guru kepada siswa dengan 
tepat. Penggunaan  media yang berupa 
alat peraga,  yaitu sebagai jembatan atau 

visualisasi untuk memahami konsep 
abstrak. Diharapkan juga dengan bantuan 

media dalam proses belajar, siswa akan 
termotivasi, senang, terangsang, dan 
tertarik. Tetapi kegunaan alat peraga 

tersebut akan gagal bila konsep abstrak 
dari representasi kongkrit itu tidak 

tercapai. Untuk itu perlu dirancang media 
berupa alat peraga sebagai alat bantu 
memahami konsep dasar tentang 

penjumlahan dan pengurangan bilangan 
bulat.  

 Penulis mencoba merancang alat 
peraga yang membantu konsep 
penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat dengan menggunakan konsep 
berpasangan.  Alasan menggunakan 

konsep berpasangan karena bilangan bulat 
terdiri dari bilangan negatif dan bilangan 
positif. Alat peraga matematika ini 

sengaja dirancang, dibuat, dihimpun atau 
disusun untuk membantu menanamkan 

atau mengembangkan konsep-konsep atau 
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prinsip-prinsip dalam matematika. Konsep 

ini nantinya bukan hanya pada bilangan 
bulat satuan saja tetapi juga bisa bilangan 

bulat puluhan maupun  ratusan, dan 
apabila di kembangkan bisa untuk ribuan. 
Sebagai jembatan atau visualisasinya 

menggunakan papan yang terdiri dari 
simbol-simbol yang berbentuk lingkaran, 

dan disusun berpasangan atau 
berdampingan (atas-bawah) dan 
berjumlah 10 buah, sebagai simbol angka 

1 sampai dengan 10. Alat peraga  ini 
disusun, dirancang dan  digunakan untuk 

operasi penjumlahan dan pengurangan 
pada bilangan bulat. Alat peraga ini  
dinamakan  alat peraga papan 

berpasangan.  Berdasarkan latar belakang 
yang telah diuraikan, maka pada tulisan 

ini akan dipaparkan tentang  penggunaan   
alat peraga papan berpasangan pada 
penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat. Melalui penggunaan  alat peraga 
ini, diharapkan siswa mampu untuk; (1) 

mengetahui pembelajaran bilangan bulat 
dengan menggunakan alat peraga papan 
berpasangan, (2) mengetahui  cara 

penjumlahan bilangan bulat dengan 
menggunakan alat peraga papan 

berpasangan, (3) mengetahui  cara 
pengurangan bilangan bulat dengan 
menggunakan alat peraga papan 

berpasangan.  
 

Kajian Pustaka 

1. Pembelajaran Matematika 

Beberapa ahli memberikan 

batasan definisi tentang belajar.  
Belajar menurut Hamalik (1991) 

adalah proses perubahan tingkah laku 
pada diri seseorang berkat pengalaman 
dan pelatihan. Senada dengan 

pernyataan tersebut, Slamento 
menyatakan bahwa belajar merupakan 

proses usaha yang dilakukan oleh 
seseorang untuk memperoleh suatu 
perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil 
pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungan (Slameto, 2003). 

Demikian halnya James L. Mursell 

(dalam Aminuddin Rasyad (2003) 
dalam bukunya Succesful Teaching: 

“Learninng is experience, exploration 
and discopery”, mendefinisikan belajar 
sebagai upaya yang dilakukan dengan 

mengalami sendiri, menjelajahi, 
menelusuri sendiri, dan memperoleh 

sendiri.  Jadi belajar merupakan proses 
perubahan tingkah laku pada diri 
seseorang. Proses perubahan tersebut 

tentu berbeda pada setiap individu dan 
kadang memerlukan waktu lama. Hal 

senada diungkapkan  Henry E.Garret 
(dalam Aminuddin Rasyad, 2003), 
bahwa  belajar merupakan proses yang 

berlangsung dalam jangka waktu lama 
melalui latihan maupun pengalaman 

yang membawa kepada perubahan diri 
dan perubahan cara mereaksi terhadap 
suatu rangsangan tertentu. Berbagai 

pendapat para ahli tentang pengertian 
belajar di atas, maka dapat ditarik 

simpulan mengenai pengertian belajar. 
Belajar adalah kegiatan mental dan 
psikis maupun fisik, yang berlangsung 

dalam interaksi aktif dan  
menghasilkan perubahan setelah 

proses, yaitu proses perubahan dari 
pengalaman individu dengan 
lingkungannya, dan perubahan yang 

diharapkan adalah perubahan dalam 
pengetahuan pemahaman, 

keterampilan, kecakapan, kebiasaan 
maupun sikap mental.  

Depdiknas (2006) menekankan 

bahwa dalam mengelola pembelajaran 
matematika, siswa dikondisikan untuk 

menemukan kembali rumus, konsep, 
atau prinsip dalam matematika melalui 
bimbingan guru. Ditegaskan bahwa 

belajar akan bermakna bagi siswa 
apabila mereka aktif dengan berbagai 

cara untuk mengonstruksi atau 
membangun sendiri pengetahuannya. 
Hali ini dikarenakan para siswa 

mempunyai perbedaan dalam banyak 
hal, seperti karakteristik, latarbelakang, 

gaya belajar, pengalaman, dan aspirasi. 
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Perbedaan-perbedaan itu diakui dan 

diterima dalam kegiatan proses belajar 
mengajar antara guru dan peserta didik, 

dan bahkan diperlukan untuk 
meningkatkan mutu pencapaian hasil 
bersama dalam proses belajar. 

Pernyataan tersebut didukung oleh 
pendapat Soedjadi (2007) menyatakan, 

guru hendaknya jangan punya 
anggapan bahwa siswa harus selalu 
diberi tahu, tetapi harus mulai percaya 

bahwa  siswa pun memiliki 
kemampuan-kemampuan yang dapat 

muncul dari dirinya sendiri. Demikian 
halnya pendapat Slavin (1997), yang 
menyatakan bahwa salah satu prinsip 

yang paling penting dari psikologi 
pendidikan adalah guru tidak hanya 

semata-mata memberikan pengetahuan 
kepada siswa, tetapi siswa harus 
membangun pengetahuan di dalam 

pikiran mereka sendiri. Dalam kegiatan 
ini tugas guru untuk  memudahkan 

proses pembelajaran dengan cara-cara 
mengajar yang membuat informasi 
menjadi sangat bermakna dan sangat 

relevan bagi siswa.  Berdasarkan 
pendapat  para ahli tersebut diatas 

dapat disimpulkan bahwa belajar akan 
bermakna bagi siswa apabila mereka 
aktif dengan berbagai cara untuk 

mengonstruksi atau membangun 
sendiri pengetahuannya, dan peran 

guru dalam kegiatan belajar hendaknya 
memberikan kepercayaan pada siswa 
untuk mengekseploitasi kemampuan 

yang dimiliki siswa dan membantu 
proses tersebut. Jadi dapat dinyatakan 

bahwa belajar akan bermakna bila 
mengutamakan proses yaitu  
mengonstruksi atau membangun 

sendiri pengetahuannya dari pada 
hanya menerima pengetahuan yang 

sudah ada.  
Terkait dengan pembelajaran, 

pada kurikulum di sekolah tentang  

sistem penilaian hasil belajar  yang 
dirumuskan oleh Pusat Kurikulum 

Balitbang Depdiknas (2006) 

dinyatakan bahwa aspek penilaian 

matematika dikelompokkan menjadi 3 
aspek,  yaitu; (a) pemahaman konsep, 

(b) penalaran dan komunikasi dan (c) 
pemecahan masalah. Oleh karena itu 
perlu dikembangkan materi, serta 

proses pembelajaran yang dapat 
memenuhi tuntutan diatas. Hal utama 

yang perlu diperhatikan bahwa dalam  
pembelajaran matematika hendaknya 
bertujuan untuk membantu melatih 

pola pikir siswa agar dapat 
memecahkan masalah dengan kritis, 

logis, cermat dan tepat. Untuk itu 
dalam pembelajaran matematika antara 
lain ditujukan untuk membina 

kompetensi (kognitif) siswa dalam tiga 
hal yaitu pemahaman konsep dan 

prosedur, penalaran, dan pemecahan 
masalah agar pembelajaran menjadi 
bermakna. Senada diungkapkan  

Ausubel (dalam Suparno, 2001) 
menyatakan bahwa pembelajaran 

secara bermakna adalah pembelajaran 
yang lebih mengutamakan proses 
terbentuknya suatu konsep daripada 

menghafalkan konsep yang sudah jadi. 
Konsep-konsep dalam matematika 

tidak diajarkan melalui definisi, 
melainkan melalui contoh-contoh yang 
relevan dengan melibatkan konsep 

tertentu yang sudah terbentuk dalam 
pikiran siswa. Pembelajaran secara 

bermakna terjadi bila siswa mencoba 
menghubungkan fenomena baru ke 
dalam struktur pengetahuan mereka, 

bukan hanya sekedar menghafal. 
Berdasarkan pendapat beberapa ahli 

yang dikemukakan di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran 
matematika adalah merupakan suatu 

bentuk kegiatan pembelajaran yang 
mengutamakan keterlibatan siswa 

untuk membangun pengetahuan 
matematika dengan caranya sendiri. 
Dalam kegiatan tersebut guru berperan 

sebagai fasilitator dan mediator. 
Sebagai fasilitator, guru diharapkan 

menyediakan berbagai sarana 
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pembelajaran yang memudahkan siswa 

membangun pengetahuan 
matematikanya sendiri. Sebagai 

mediator, guru menjadi perantara 
dalam interaksi antar siswa dengan ide 
matematikanya, dan menghindari 

pemberian pendapatnya sendiri ketika 
siswa sedang mengemukakan 

pendapat. Misalnya, dalam 
mempelajari materi pelajaran siswa 
harus terlibat secara aktif, siswa perlu 

mengasimilasi, mengintegrasikan 
materi baru ini dengan pengetahuan 

yang telah dimiliki sebelumnya, 
sehingga siswa mampu membangun 
makna atau mengkonstruksi 

pengetahuan yang ada dengan 
pengetahuan  yang baru yang terkait 

dengan materi pelajaran. 
 

2. Alat Peraga Matematika 

Istilah media berasal dari bahasa 
latin yang merupakan bentuk jamak 

dari “medium” yang secara  berarti 
perantara atau pengantar. Kata media, 
secara umum mempunyai makna 

adalah segala sesuatu yang dapat 
menyalurkan informasi atau pesan dari 

sumber informasi kepada penerima 
informasi. Kegiatan pembelajaran pada 
dasarnya juga merupakan proses 

komunikasi,  sehingga media yang 
digunakan dalam pembelajaran disebut 

media pembelajaran. Asosiasi 
Teknologi Komunikasi Pendidikan 
(AECT) misalnya, mengatakan bahwa 

media pembelajaran adalah segala 
sesuatu yang digunakan orang untuk 

menyalurkan pesan (Herman, 2007). 
Senada dengan pernyataan tersebut, 
Briggs (dalam Djamarah, 2005)  

mengartikan media sebagai alat untuk 
memberikan perangsang bagi siswa 

agar terjadi proses belajar.  Sekarang 
timbul pertanyaan, bagaimana 
hubungan  media pembelajaran dengan 

alat peraga? Berdasarkan  berbagai 
pengertian dan uraian pada 

pendahuluan, maka dapat disimpulkan 

bahwa;  (a) media adalah segala 

sesuatu yang digunakan sebagai alat 
atau sarana untuk menyampaikan 

pesan, dan (b) alat peraga adalah media 
yang berupa alat (benda) yang 
digunakan untuk memperagakan fakta, 

konsep, prinsip atau prosedur tertentu 
agar tampak lebih nyata/konkrit. Jadi 

alat peraga merupakan media 
pembelajaran.  

Siswa pada usia anak SD/MI 

umurnya berkisar antara 6 sampai 13 
tahun,  menurut Piaget (dalam Dahar, 

1988)  masih pada tahap operasi 
konkrit, yang belum bisa menangkap 
informasi-informasi yang bersifat 

abstrak.  Pada tahap perkembangan 
kognitif, siswa SD masih terikat 

dengan objek konkret yang dapat 
ditangkap oleh panca indera. Dalam 
pembelajaran matematika yang 

abstrak, siswa memerlukan media 
sebagai  alat bantu, yang berupa alat 

peraga. Dengan alat peraga, diharapkan  
dapat memperjelas apa yang akan 
disampaikan oleh guru sehingga lebih 

cepat dipahami dan dimengerti oleh 
siswa. Menurut Piaget (dalam Dahar, 

1988) bahwa anak pada umur11 atau 
12 tahun ke atas berada tahap 
operasinal  formal. Tahap  operasinal  

formal ini, juga merupakan tahap 
tertinggi dalam perkembangan 

intelektual.  Pada tahap ini, seseorang 
sudah mampu berpikir logis, berpikir 
teoritis formal, dan logikanya mulai 

berkembang. Siswa SMP  rata-rata  
berumur 12 tahun keatas, menurut teori 

perkembangan kognitif  Piaget, mereka 
berada pada tahap operasinal  formal.  
Secara fungsional, siswa SMP  sudah 

mampu  berpikir logis, mampu 
melakukan koordinasi terhadap 

operasi-operasi penalaran, serta 
mampu mengkombinasikan 
pengetahuan yang dimilikinya. 

Menurut teori dari Brunner 
(dalam Dahar, 1988), anak akan belajar 

dengan baik jika  melalui 3 tahap, 



E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya; Volume 4 Edisi Tahun 2013 Hal. 6 
 

yakni tahap enaktif, ikonik dan 

simbolik. Tahap enaktif  merupakan 
tahap pengalaman langsung dimana 

siswa berhubungan dengan benda–
benda nyata. Pada tahap enaktif ini 
siswa harus menggunakan benda nyata 

dalam memulai belajar matematika. 
Benda yang diangap kongkrit atau 

nyata dalam matematika adalah media 
atau alat peraga tersebut. Tahap ikonik 
berkaitan dengan gambar,  lukisan, foto 

atau film, sedangkan tahap simbolik 
merupakan tahap pengalaman abstrak. 

Pada tahap simbolik ini, siswa mampu 
mengabstraksi  dari pemahaman yang  
kongkrit tersebut. Secara umum 

penggunaan alat peraga sangat 
membantu siswa dalam belajar sesuai 

teori Brunner. Selain itu penggunaan 
alat peraga  membantu pembentukan 
konsep, tetapi dapat pula digunakan 

untuk pemahaman konsep, latihan dan 
penguatan, pelayanan terhadap 

perbedaan individu, pemecahan 
masalah, dan lain sebagainya. 
Sehingga dapat dinyatakan bahwa alat 

peraga merupakan media 
pembelajaran, sedangkan alat peraga 

matematika adalah alat atau media 
yang digunakan dalam pembelajaran 
untuk memperagakan fakta, konsep, 

prinsip atau prosedur matematika yang 
tampaknya abstrak agar tampak lebih 

nyata.  
Senada dengan Hamalik (dalam 

Rahadi, 2003) menyatakan bahwa 

pemakaian media pembelajaran dapat 
membangkitkan  keinginan dan minat 

yang baru, membangkitkan motivasi, 
dan rangsangan kegiatan belajar, dan 
akan membawa pengaruh-pengaruh 

psikologis terhadap siswa serta 
membantu siswa meningkatkan 

pemahaman. Berdasarkan uraian 
tersebut maka penggunaan media 
termasuk alat peraga  dalam proses 

pembelajaran mempunyai nilai-nilai 
praktis. Manfaat praktis alat peraga  

diantaranya, sebagai berikut ; 

(1) memungkinkan adanya interaksi 

langsung antara siswa dengan 
lingkungan; 

(2) dapat menghasilkan keseragaman 
pengamatan oleh siswa; 

(3) menanamkan konsep dasar yang 

benar, konkrit dan realistis; 
(4) membangkitkan keingintahuan, 

kesukaan dan minat yang baru; 
(5) membangkitkan motivasi dan 

merangsang siswa belajar; 

(6) memberikan pengalaman yang 
integral dari suatu yang konkrit 

sampai kepada yang abstrak.  
Berdasarkan uraian diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa alat peraga 

matematika adalah seperangkat benda 
kongkret yang sengaja dirancang, 

dibuat, dihimpun atau disusun yang 
digunakan untuk membantu 
menanamkan atau mengembangkan 

konsep-konsep atau prinsip-prinsip 
dalam matematika. 

 
3. Alat Peraga Papan Berpasangan 

Penggunaan alat peraga dalam 

pembelajaran matematika disekolah 
sangatlah penting, utamanya dalam 

mengajarkan suatu konsep yang abstrak. 
Dalam pembelajaran matematika 
khususnya materi  operasi bilangan bulat 

sangat penting sekali kedudukannya, 
karena materi aljabar ini merupakan 

materi dasar  bagi materi lainnya. Untuk 
melakukan operasi pada  bilangan bulat 
khususnya penjumlahan dan pengurangan, 

banyak siswa yang mengalami kesulitan.  
Kesulitan sering nampak pada 

penjumlahan dan pengurangan bilangan  
bulat negatif.  Untuk membantu mengatasi 
kesulitan yang sering dihadapi oleh siswa, 

maka penulis berusaha mengembangkan 
suatu media berupa alat peraga. Papan 

berpasangan merupakan alat peraga yang 
dibuat dan dikembangkan berdasarkan 
konsep berpasangan satu-satu 

(korespondensi satu-satu). Konsep ini  
juga digunakan dalam menanamkan 

konsep penjumlahan dan pengurangan 
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bilangan bulat. Bahan yang digunakan 

untuk pembuatan alat peraga ini, sangat 
mudah dan murah karena bisa 

menggunakan bahan bekas.  
Alat ini  terdiri dari lajur/baris 

positif dan lajur/baris negatif yang 

dikembangkan untuk bilangan bulat 
satuan, puluhan dan ratusan.  

Manfaat alat peraga secara umum 
dalam proses pembelajaran adalah 
memperlancar interaksi antara guru 

dengan siswa sehingga kegiatan 
pembelajaran akan lebih efektif dan 

efisien. Adapun fungsi  dan manfaat alat 
peraga papan berpasangan pada 
pembelajaran matematika sebagai berikut: 

(1) Melakukan suatu  percobaan untuk 
menanamkan konsep penjumlahan 

bilangan bulat pada siswa. 
(2) Melakukan suatu percobaan untuk 

menanamkan konsep pengurangan      

bilangan  bulat pada siswa. 
(3) Alat peraga papan berpasangan dapat 

membuat materi pelajaran yang 
abstrak yaitu penjumlahan dan 
pengurangan bilangan bulat menjadi 

lebih kongkrit.  
(4) Memberikan kesan bermakna dan 

lebih lama tersimpan pada diri siswa. 
Dengan alat peraga ini siswa tidak 
hanya melihat tetapi mereka dapat  

berpartisipasi aktif melakukan dan 
menemukan sendiri konsep dasar 

pada penjumlahan dan pengurangan 
bilangan bulat. 

(5) Proses pembelajaran menjadi lebih 

jelas dan menarik. Pembelajaran 
materi penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat dapat lebih jelas dan 
sajiannya bisa membangkitkan rasa 
keingintahuan siswa. 

(6) Proses pembelajaran menjadi lebih 
interaktif, artinya dapat membantu 

guru dan siswa melakukan 
komunikasi dua arah secara aktif 
selama proses pembelajaran. 

Sehingga  bukan guru sendiri yang 
aktif tetapi juga siswanya. 

(7) Efisisensi waktu dan tenaga. Dengan 

alat peraga papan berpasangan, guru 
tidak harus menjelaskan materi 

penjumlahan dan pengurangan 
bilangan bulat berulang-ulang, sebab 
dengan sekali sajian menggunakan 

alat peraga ini siswa akan lebih 
mudah memahami konsep 

penjumlahan dan pengurangan 
bilangan bulat. 

(8) Kualitas belajar dapat ditingkatkan. 

Penggunaan alat peraga  papan 
berpasangan bukan hanya membuat 

proses pembelajaran lebih efisien, 
tetapi juga membantu siswa 
menyerap materi penjumlahan dan 

pengurangan lebih bermakna. Bila  
hanya mendengarkan informasi 

verbal dari guru saja, siswa mungkin 
kurang memahami materi secara baik. 
Tetapi jika hal itu diperkaya dengan 

kegiatan melihat, menyentuh, 
mengalami sendiri dengan alat peraga 

ini, maka pemahaman siswa pasti 
akan lebih baik. 

Berdasarkan uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa alat peraga papan 
berpasangan merupakan alat peraga 

matematika yang berupa  seperangkat 
benda konkret yang  dibuat, dirancang dan  
disusun, yang terdiri dari lajur/baris  

positif dan negatif dan digunakan untuk 
membantu menanamkan konsep 

penjumlahan dan pengurangan bilangan 
bulat. Dimana alat peraga ini dibuat dan 
dikembangkan berdasarkan konsep 

pasangan satu-satu (korespondensi satu-
satu).  

Berdasarkan konsep dan 
fungsinya maka alat peraga ini dinamakan 
“Papan Berpasangan”.  Alat peraga ini 

sangat mudah dibuat dan tidak 
memerlukan biaya yang mahal. Bahannya 

pun sangat sederhana dan dapat 
memanfaatkan barang bekas. Adapun 
bahan yang diperlukan adalah; kertas 

karton (bisa diganti kertas kardus bekas 
yang tebal), lem, gunting, kertas warna, 
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pelubang dan alat tulis. Tahapan atau 

langkah pembuatan yakni sebagai berikut. 
(1) langkah pertama, yang dilakukan 

adalah menyediakan dua buah kertas 
karton dengan ukuran yang berbeda;  

(2) langkah kedua, kertas karton 1 

dibentuk persegi panjang sebagai 
dasar dan kertas karton 2 juga 

dibentuk persegi panjang tetapi lebih  
kecil dari kertas karton 1; 

(3) langkah ketiga, kertas karton 2  diberi 

lubang bisa berbentuk (lingkaran, 
segitiga atau  persegi) yang letaknya 

berpasangan antara atas dan bawah; 
(4) langkah keempat, kertas karton 

tersebut digabungkan dengan 

menggunakan kertas karton ukuran 
besar sebagai penyangga. sebaiknya 

pada alasnya diberi kertas berwarna 
untuk membedakan antara positif dan 
negatifnya;  

(5) langkah kelima, membuat papan 
penutup berupa papan berbentuk 

persegi panjang sebanyak jumlah 
lubang, yang bisa ditarik maju atau 
mundur dan  berguna untuk membuka 

lubang dengan cara menarik papan 
putih  tersebut; 

(6) langkah keenam, papan kecil tersebut 
dipasang pada setiap lajur/baris postif 
maupun negatif yang dapat ditarik 

(maju atau mundur); 
(7) langkah ketujuh, melengkapi tanda 

positif, negatif dan keterangan 
lainnya. 
Berikut gambar alat peraga papan 

berpasangan dengan penjelasannya. 
 

 
 
Gambar 1 : alat peraga papan berpasangan 

Keterangan;  
(i) a = kertas karton i ;  
(ii) b = kertas karton 2; 

(iii) c = kertas yang  bisa ditarik; 
(iv) +    mewakili bilangan bulat positif;  

(v)      mewakili bilangan bulat negatif; 

(vi) R, P dan S mewakili lajur satuan, 
lajur puluhan dan lajur ribuan. 

Untuk banyaknya lubang pada 
kertas karton ke-2 ditetapkan sebanyak 10 
lubang. Setiap daerah satuan masing-

masing mempunyai 10 lubang yang 
mewakili bilangan bulat; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9. Setiap daerah puluhan masing-
masing mempunyai 10 lubang yang 
mewakili bilangan bulat; 10, 20, 30, 40, 

50, 60, 70, 80, 90 dan 100. Untuk daerah  
ratusan masing-masing mempunyai 10 

lubang yang mewakili bilangan bulat; 
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 
900 dan 1000. Setiap lajur/baris  terdiri 

atas dua tanda. Tanda (+) untuk 
menandakan atau mewakili bilangan bulat 

positif dan ditempatkan pada lubang atas.  
Untuk membedakan lajur/baris 

positif dan negatif dapat ditambahkan 

dengan penggunaan warna yang berbeda. 
Penggunaan warna, misalnya; warna 

merah untuk bilangan positif satuan, 
warna kuning untuk bilangan positif 
puluhan dan warna orange untuk bilangan 

positif ratusan. Sedangkan tanda (–) untuk 
menandakan atau mewakili bilangan  

bulat negatif dan ditempatkan pada lubang 
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pada lajur/baris bawah. penggunaan 

warna, misal; warna biru untuk bilangan 
negatif satuan, warna hijau untuk bilangan 

negatif puluhan, warna biru muda untuk 
bilangan negatif ratusan.  

Pemberian warna ini bisa ditentukan 

sendiri, sesuai yang dikehendaki dengan 
syarat warna tanda (+) dan (-) harus 

berbeda. Dalam alat ini, bilangan nol 
diperlihatkan oleh dua buah lubang 
dengan tanda yang berbeda atau lubang 

yang letaknya berpasangan. 
Model alat peraga papan 

berpasangan  yang akan dipaparkan dan 
diuraikan dibawah ini: 
(1) Untuk papan berpasangan bilangan 

bulat satuan hanya terdiri dari dua 
baris, baris pertama sebagai bilangan 

bulat posistif dan baris kedua sebagai 
bilangan bulat negatif.  

(2) Untuk papan berpasangan bilangan 

bulat puluhan dan satuan terdiri dari 
2 papan. Papan kedua pada baris  

pertama sebagai bilangan bulat 
posistif satuan dan baris kedua 
sebagai bilangan bulat negatif satuan. 

Papan pertama pada baris  pertama 
sebagai bilangan bulat posistif 

puluhan dan baris kedua sebagai 
bilangan bulat negatif puluhan.  

(3) Untuk papan berpasangan bilangan 

bulat ratusan, puluhan dan satuan 
terdiri dari 3 papan. Papan pertama 

pada baris  pertama sebagai bilangan 
bulat posistif ratusan dan baris kedua 
sebagai bilangan bulat negatif 

ratusan. Papan kedua pada baris  
pertama sebagai bilangan bulat 

posistif puluhan dan baris kedua 
sebagai bilangan bulat negatif 
puluhan. Papan ketiga pada baris  

pertama sebagai bilangan bulat 
posistif satuan dan baris kedua 

sebagai bilangan bulat negatif satuan. 
 Tujuan alat peraga papan 
berpasangan yaitu untuk memudahkan 

pemahaman dan penanaman konsep 
penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat. Materi yang relevan dengan alat 

peraga papan berpasangan berdasarkan 

KTSP yaitu; 
(1) menjumlahkan dan mengurangkan 

bilangan bulat (kelas SD/MI); 
(2) bilangan bulat (kelas VII SMP/MTs). 

Alat peraga papan berpasangan juga 

sangat fleksibel, karena dapat digunakan 
untuk  menemukan dan mengembangkan 

konsep penjumlahan dan pengurangan 
bilangan bulat, diantaranya;  
(1)  (+) + (+) = (+), artinya bilangan bulat 

positif + bilangan bulat positif = 
bilangan bulat positif 

(2) (-) + (-) = (-), artinya bilangan bulat 
negatif + bilangan bulat negatif= 
bilangan bulat negatif 

(3) (+) + (-) = (+)  atau (-), artinya 
bilangan bulat positif + bilangan bulat 

negatif = bilangan bulat positif atau  
bilangan bulat negatif 

(4) (-) + (+) = (+)  atau (-), artinya 

bilangan bulat negatif + bilangan 
bulat positif = bilangan bulat positif 

atau  bilangan bulat negatif 
(5) (+) - (+) = (+) atau (-), artinya 

bilangan bulat positif - bilangan bulat 

positif = bilangan bulat positif atau  
bilangan bulat negative 

(6) (-) - (-) = (-) atau (+), artinya bilangan 
bulat negatif - bilangan bulat negatif 
= bilangan bulat positif atau  bilangan 

bulat negative 
(7) (+) -  (-) = (+), artinya bilangan bulat 

positif - bilangan bulat negatif = 
bilangan bulat positif  

(8) (-) - (+) = (-),artinya bilangan bulat 

negatif - bilangan bulat positif = 
bilangan bulat negatif 

Dalam pembelajaran matematika 
menggunakan alat peraga papan 
berpasangan perlu diperhatikan proses 

atau tahapan. Beberapa hal yang harus 
dijalankan dalam melakukan proses 

penjumlahan, adalah: 
(1) Jika a dan b keduanya merupakan 

bilangan bulat positif atau  bilangan 

bulat negatif, maka tariklah penutup 
pada barisan lubang yang bertanda 
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positif atau negatif sejumlah bilangan 

tersebut. 
(2) Jika a bilangan bulat positif dan b 

bilangan bulat negatif atau 
sebaliknya, maka tariklah penutup 
pada barisan lubang yang bertanda 

positif sejumlah bilangan tersebut dan 
tariklah penutup pada barisan lubang 

yang bertanda negatif sejumlah 
bilangan tersebut. Kemudian, 
pasangkan masing-masing lubang 

yang bertanda positif dan negatif 
yang bertujuan mencari sebanyak-

banyaknya lubang. Lubang yang 
saling berpasangan bernilai nol. 
Setelah proses ini dilakukan akan 

menyisakan lubang dengan tanda 
tertentu yang merupakan hasilnya. 

(3) Jika bilangan teresebut menyatakan 
puluhan maka pada lubang puluhan 
ditarik, dan jika bilangan tersebut 

menyatakan ratusan maka pada 
lubang ratusan ditarik. 

Untuk operasi pengurangan bentuk-
bentuk operasi hitung seperti  9 + (-4) atau 
2 –  (-5) yang penulisannya + (-…) 

ditafsirkan sebagai bentuk perkalian 
antara positif dan negatif.   Sedangkan - (-

…) ditafsirkan sebagai bentuk perkalian 
antara negatif dan negatif. Bentuk-bentuk 
operasi hitung seperti di atas dalam 

penyampaiannya atau dalam menjelaskan 
proses penyelesaiannya diarahkan 

berdasarkan konsep, yaitu  
“a - b = a + (-b)” atau “a – (-b) = a + b”  

Konsep tersebut artinya yaitu 
mengurangi dengan sebuah bilangan sama 

dengan menambah lawan dari bilangan 
itu. Sehingga bentuk-bentuk 9 + (-4) atau 
2 –  (-5) sebelum dikerjakan dapat ditulis 

sebagai 9 – 4  atau 2 + 5.  
Beberapa hal yang harus dijalankan 

dalam melakukan proses pengurangan, 
adalah:  
(1) Sebelum mempergunakan alat peraga, 

terlebih dahulu dijelaskan kepada 
siswa bahwa operasi pengurangan 

merupakan invers atau lawan dari 
operasi penjumlahan.   

(2) Setelah soal pengurangan bilangan 

bulat dirubah menjadi soal 
penjumlahan bilangan bulat, 

selanjutnya soal tersebut diselesaikan 
berdasarkan tata cara penjumlahan 
bilangan bulat dengan menggunakan 

alat peraga papan berpasangan. 
(3) Jika a dan b keduanya merupakan 

bilangan bulat positif atau  bilangan 
bulat negatif, maka tariklah penutup 
pada barisan lubang yang bertanda 

positif atau negatif sejumlah bilangan 
tersebut. 

(4) Jika a bilangan bulat positif dan b 
bilangan bulat negatif atau 
sebaliknya, maka tariklah penutup 

pada barisan lubang yang bertanda 
positif sejumlah bilangan tersebut dan 

tariklah penutup pada barisan lubang 
yang bertanda negatif sejumlah 
bilangan tersebut. Kemudian, 

pasangkan masing-masing lubang 
yang bertanda positif dan negatif 

yang bertujuan mencari sebanyak-
banyaknya lubang,  lubang yang 
saling berpasangan bernilai nol. 

Setelah proses ini dilakukan akan 
menyisakan lubang dengan tanda 

tertentu yang merupakan hasilnya. 
(5) Jika bilangan teresebut menyatakan 

puluhan maka pada lubang puluhan 

ditarik, dan jika bilangan tersebut 
menyatakan ratusan maka pada 

lubang ratusan ditarik. 
 

Simpulan 

Alat peraga papan berpasangan 
merupakan media pembelajaran  

matematika yang berupa  seperangkat 
benda konkret yang  dibuat, dirancang dan  
disusun, yang terdiri dari lajur/baris  

positif dan lajur/baris negatif dan 
digunakan untuk membantu menanamkan 

konsep penjumlahan dan pengurangan 
bilangan bulat. Dimana alat peraga ini 
dibuat dan dikembangkan berdasarkan 

konsep pasangan satu-satu (korespondensi 
satu-satu).  
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Cara penggunaan alat peraga papan 

berpasangan, yaitu: 
(1) Untuk operasi penjumlahan bilangan 

bulat, yaitu dengan menarik penutup 
pada lubang yang bertanda 
positif/negatif sesuai dengan bilangan 

yang telah ditentukan kemudian 
pasangkan masing-masing lubang 

bertanda positif dan negatif. Lubang 
yang saling berpasangan mempunyai 
nilai 0 dan lubang yang tidak 

berpasangan adalah hasilnya. Letak 
lubang menunjukkan bilangan 

bernilai positif atau negatif. 
(2) Untuk operasi pengurangan bilangan 

bulat, yaitu dengan terlebih dahulu 

mengubah bentuk operasi 
pengurangan ke bentuk operasi 

penjumlahan dengan invers dari 
bilangan tersebut,  lalu diselesaikan  
dengan langkah operasi penjumlahan 

diatas. 
(3) Untuk operasi bilangan bulat satuan  

(misal angka 1 – 10) menggunakan 
lajur/baris satuan. Untuk bilangan 
bulat yang menyatakan puluhan dan 

satuan (misal angka 11 – 99) 

menggunakan lajur/baris puluhan dan 

satuan, demikian halnya dengan 
ratusan. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, 
maka untuk peningkatan hasil belajar 
siswa dapat dikemukakan saran sebagai 

berikut: 
(1) Seorang guru dapat menggunakan 

alat peraga papan berpasangan 
sebagai alat peraga alternatif dalam 
memberikan pemahaman, 

menanamkan atau mengembangkan 
konsep penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat. 
(2) Alat peraga ini hanya digunakan pada 

konsep penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat. Oleh 
karena tu disarankan kepada guru 

untuk dapat meneliti apakah juga 
dapat digunakan pada perkalian dan 
pembagian bilanga bulat. 

(3) Alat peraga ini hanya digunakan pada 
bilangan bulat, oleh karena itu 

disarankan untuk dapat meneliti 
apakah juga dapat digunakan untuk 
bilangan pecahan. 
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PENERAPAN PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DALAM 

MENENTUKAN KPK DAN FPB DI KELAS V SEKOLAH DASAR 

(Faridawati) 

 
 

Abstract 

 

Reality in schools shows that many elementary teachers who get experience 

difficulties or obstacles to implementing problem-based learning. This is due partly 
because most of them are still difficult to obtain information on the definition of 
problems and problem-solving strategies with examples. 

Based on the material scope of the National Education Standards Agency, one of    
the basic competencies in mathematics Elementary School fifth grade semester 1 is 

resolving the problems associated with Least Common Multiple (LCM) and Greatest 
Common Factor (GCF). LCM and GCF is an abstract matter for students, particularly 
students of elementary schools. Through problem-based learning model is expected to 

lead students to understand and develop concepts related to LCM and GCF, as it is 
associated with problems contextual. 

This learning model has the syntax, which consists of five main phases, namely: 
the orientation of students to the problem, organize students for learning, guiding the 
investigation of individual and group, develop and present the results work, and Develop 

and evaluate the problem-solving process. 
Application of problem-based learning undertaken by teachers in the classroom based on 

the above syntax is as follows: deliver learning objectives, gives an example of one of the 
authentic problems, organizing students to learn, inform the learning approach will be 
performed, guide the student to collect appropriate information, presented the results of 

the group work to the class, analyzing   the process work of each group, help students 
review the process or result of solving the problem, gives reinforcement to the results of 

solving the problem, to guide students to summarize the material/provide conclusions, 
gives the group reward, gives about evaluation, and gives  the assignment. 
 

Keywords: application, problem based learning, LCM, GCF 

 

Pendahuluan 

Matematika merupakan mata 
pelajaran yang memiliki objek kajian 

abstrak dan pola pikir deduktif konsisten, 
sehingga sangat sulit untuk dapat 

dipahami oleh siswa-siswa SD yang 
belum mampu berpikir formal, sebab 
orientasi mereka masih terkait dengan 

benda-benda konkret. Namun, bukan 
berarti bahwa matematika tidak mungkin 

tidak diajarkan di jenjang pendidikan 
dasar, bahkan pada hakekatnya 
matematika lebih baik diajarkan pada usia 

dini. Pembelajaran matematika meliputi 
dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu: 

matematika sebagai alat untuk 

menyelesaikan masalah, dan matematika 
merupakan sekumpulan keterampilan yang 
harus dipelajari. 

Standar isi mata pelajaran 
matematika SD yang dikembangkan oleh 

Badan Standar Nasional Pendidikan 
(BSNP) menyebutkan bahwa, dalam setiap 
kesempatan pembelajaran matematika 

hendaknya dimulai dengan pengenalan 
masalah yang sesuai dengan situasi 

(contextual problem). Dengan mengajukan 
masalah kontekstual, siswa secara 
bertahap dibimbing untuk menguasai 

konsep matematika. Untuk meningkatkan 
keefektifan pembelajaran, sekolah 

diharapkan menggunakan teknologi 
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informasi dan komunikasi seperti 

komputer, alat peraga, atau media lainnya. 
Standar kompetensi dan kompetensi 

dasar matematika SD disusun sebagai 
landasan pembelajaran untuk 
mengembangkan kemampuan berpikir 

logis, analitis, sistematis, kritis, dan 
kreatif, serta kemampuan bekerjasama. 

Kompetensi tersebut diperlukan agar 
siswa dapat memiliki kemampuan 
memperoleh, mengelola, dan 

memanfaatkan informasi untuk bertahan 
hidup pada keadaan yang selalu berubah, 

tidak pasti, dan kompetitif. Selain itu 
dimaksudkan pula untuk mengembangkan 
kemampuan menggunakan matematika 

dalam pemecahan masalah dan 
mengkomunikasikan ide atau gagasan 

dengan menggunakan simbol, tabel, 
diagram, dan media lain. 

Mata pelajaran matematika SD yang 

terkandung dalam standar isi bertujuan 
agar siswa memiliki kemampuan sebagai 

berikut: 
(1) Memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antar konsep 

dan mengaplikasikan konsep atau 
algoritma, secara luwes, akurat, efisien, 

dan tepat, dalam pemecahan masalah. 
(2) Menggunakan penalaran pada pola dan 

sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat 
generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan 
matematika. 

(3) Memecahkan masalah yang meliputi 

kemampuan memahami masalah, 
merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan 
solusi yang diperoleh. 

(4) Mengomunikasikan gagasan dengan 

simbol, tabel, diagram, atau media lain 
untuk memperjelas keadaan atau 

masalah. 
(5) Memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan 
minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah. 
Salah satu pendekatan yang dapat 

digunakan untuk mencapai tujuan tersebut 
di atas adalah pembelajaran berbasis 
masalah. Dalam pembelajaran matematika 

berbasis masalah ini, siswa dituntut untuk 
dapat memecahkan masalah yang meliputi 

kemampuan memahami masalah, 
merancang model matematika, 
menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. Sementara itu, guru 
SD sebagai agen pembaharuan, dituntut 

untuk memiliki kemampuan 
membelajarkan kemampuan memecahkan 
masalah pada para siswanya. Namun 

kenyataan di sekolah masih banyak guru 
SD mengalami  kesulitan atau kendala 

untuk melaksanakan pembelajaran 
berbasis masalah. Hal tersebut diantaranya 
disebabkan karena sebagian mereka masih 

kesulitan untuk mendapatkan informasi 
tentang pengertian masalah dan strategi 

pemecahan masalah beserta contoh-
contohnya.   

Salah satu kompetensi dasar mata 

pelajaran matematika di kelas V SD/MI 
semester 1 yang mengacu pada ruang 

lingkup materi dari Badan Standar 
Nasional Pendidikan (BSNP), yaitu 
menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan KPK dan FPB. Melalui model 
pembelajaran berbasis masalah ini 

diharapkan siswa dapat mengembangkan 
pengetahuan dasar tentang KPK dan FPB, 
karena dikaitkan dengan permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis 

bermaksud untuk mendeskripsikan 
penerapan pembelajaran berbasis masalah 
dalam menentukan KPK dan FPB di kelas 

V Sekolah Dasar. Manfaat yang diperoleh 
terkait dengan penulisan ini, antara lain: 

(1) Sebagai bahan masukan guru dalam 
meningkatkan kualitas pembelajaran di 
kelasnya. 

(2) Mengetahui variasi strategi 
pembelajaran yang sesuai dengan 
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kondisi kelas dan tepat dengan materi 

yang hendak diajarkan.  
(3) Meningkatkan profesionalisme guru 

dalam melaksanakan pembelajaran 
aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 
menyenangkan. 

(4) Meningkatkan motivasi dan minat 
siswa dalam belajar matematika. 

(5) Memudahkan siswa dalam memahami 
konsep tentang KPK dan FPB. 

(6) Mengoptimalkan hasil belajar 

matematika siswa, khususnya pada 
materi KPK dan FPB. 

(7) Belajar dalam suasana yang 
menyenangkan. 
 

Analisis Kompetensi Dasar 

Melakukan operasi hitung bilangan 

bulat dalam pemecahan masalah 
merupakan salah satu standar kompetensi 
pembelajaran matematika di kelas V 

semester 1 dengan kompetensi dasarnya 
yaitu: menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan operasi hitung, KPK dan 
FPB.  

Kata kerja dalam sebuah kompetensi 

dasar merupakan pernyataan dari perilaku 
yang harus dicapai siswa. Kata kerja inilah 

yang sekarang dikenal dengan dimensi 
proses kognitif (Wahono, dkk: 2010). 
Menurut Bloom, dimensi proses kognitif 

merupakan proses berpikir dalam 
mengonstruk pengetahuan yang meliputi: 

mengingat (remember), memahami 
(understand), menerapkan (apply), 
menganalisa (analyze), mengevaluasi 

(evaluate), dan menciptakan (create). 
Menyelesaikan masalah termasuk ke 

dalam dimensi proses kognitif 
menciptakan, karena salah satu 
kemampuan yang mendasari proses 

kognitif ini adalah kemampuan berpikir 
kreatif. Proses berpikir kreatif dalam 

konteks ini terdiri dari representasi 
masalah, perencanaan penyelesaian 
masalah, dan penyelesaian masalah. 

Menurut Cooney, dkk (dalam 
Supinah dan Sutanti, 2010: 9), suatu 

pertanyaan akan menjadi masalah hanya 

jika pertanyaan itu menunjukkan adanya 

suatu tantangan (challenge) yang tidak 
dapat dipecahkan oleh suatu prosedur rutin 

(routine procedure) yang sudah diketahui 
si pelaku. Dalam pembelajaran 
matematika khususnya tentang pemecahan 

masalah, ada seorang tokoh yang sangat 
dikenal yaitu George Polya. Bersumber 

dari buku Polya tahun 1945 berjudul 
“How to Solve It”, ada empat tahap pokok 
atau penting dalam memecahkan masalah, 

yaitu: memahami masalahnya, 
merencanakan cara penyelesaiannya, 

melaksanakan rencana tadi, dan 
menafsirkan/mengecek hasilnya. Keempat 
langkah tersebut terkandung juga dalam 

tahap-tahap proses kognitif menciptakan. 
Berdasarkan penjabaran di atas, 

maka kompetensi dasar ini dapat 
dikembangkan menjadi 3 indikator, yaitu: 
(1) Memecahkan masalah sehari-hari 

dengan menggunakan operasi hitung. 
(2) Memecahkan masalah sehari-hari 

dengan menggunakan KPK. 
(3) Memecahkan masalah sehari-hari 

dengan menggunakan FPB. 

Selanjutnya, penulis hanya memilih 
dua indikator saja yang setara, yaitu 

indikator ke-2 dan ke-3, adapun KPK dan 
FPB yang dimaksud dalam konteks ini 
adalah Kelipatan Persekutuan Terkecil dan 

Faktor Persekutuan Terbesar. 
 Ruang lingkup mata pelajaran 

matematika pada satuan pendidikan 
SD/MI meliputi aspek bilangan, geometri 
dan pengukuran, serta pengolahan data. 

Aspek yang terkait dengan standar 
kompetensi yang dipilih dalam makalah 

ini adalah bilangan, karena standar 
kompetensi ini menyangkut operasi pada 
bilangan (yaitu, perkalian untuk KPK dan 

pembagian untuk FPB). Peta konsep untuk 
pembelajaran KPK dan FPB dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini. 
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Pengertian Pembelajaran Berbasis 

Masalah 

Model pembelajaran berbasis 
masalah merupakan salah satu model 
pembelajaran yang berorientasi pada teori 

konstruktivisme dan didasarkan pada 
banyaknya permasalahan yang 

membutuhkan penyelidikan autentik, 
yakni penyelidikan yang membutuhkan 
penyelesaian nyata dari permasalahan 

nyata.  
Berikut ini pendapat para ahli 

tentang pengertian pembelajaran berbasis 
masalah, yaitu:  
(a) Dewey (dalam Trianto, 2007: 67), 

menyatakan bahwa belajar berbasis 
masalah adalah interaksi antara 

stimulus dengan respons, merupakan 
hubungan antara dua arah belajar dan 
lingkungan. Lingkungan memberi 

masukan kepada siswa berupa bantuan 
dan masalah, sedangkan sistem saraf 

otak berfungsi menafsirkan bantuan itu 
secara efektif sehingga masalah yang 
dihadapi dapat diselidiki, dinilai, 

dianalisis serta dicari pemecahannya 
dengan baik. 

(b) HS Barrows (dalam Supinah dan 

Sutanti, 2010: 18), menyatakan bahwa 
proses pembelajaran berbasis masalah 

adalah suatu model pembelajaran yang 
didasarkan pada prinsip menggunakan 
masalah sebagai titik awal akuisisi dan 

integrasi pengetahuan baru. 
(c) Ratumanan (dalam Trianto, 2007: 68), 

menyatakan bahwa pembelajaran 
berbasis masalah merupakan 
pendekatan yang efektif untuk 

pengajaran proses berpikir tingkat 
tinggi. Pembelajaran ini membantu 

siswa untuk memproses informasi yang 
sudah jadi dalam benaknya dan 
menyusun pengetahuan mereka sendiri 

tentang dunia sosial dan sekitarnya. 
Pembelajaran ini cocok untuk 

mengembangkan pengetahuan dasar 
maupun kompleks. 

(d) Arends (dalam Trianto, 2007: 68), 

menyatakan bahwa pengajaran berbasis 
masalah merupakan sutau pendekatan 

pembelajaran di mana siswa 
mengerjakan permasalahan yang 
autentik dengan maksud untuk 

menyusun pengetahuan mereka sendiri. 
 

Ciri-Ciri Pembelajaran Berbasis 

Masalah 

Pembelajaran berbasis masalah 

mempunyai ciri umum yaitu menyajikan 
kepada siswa tentang masalah yang 

autentik dan bermakna yang akan 
memberi kemudahan kepada para siswa 
untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri 

(penemuan). Masalah autentik adalah 
masalah yang terdapat dalam kehidupan 

sehari-hari dan bermanfaat langsung jika 
ditemukan penyelesaiannya. Masalah 
autentik juga sangat menarik siswa 

sebagai subjek belajar, karena terkait 
dengan kehidupan mereka sehari-hari dan 

bermanfaat bagi dirinya. Dengan 
mengangkat masalah-masalah autentik ke 
dalam kelas, maka pembelajaran akan 

lebih bermakna. 
Pembelajaran ini juga mempunyai 

beberapa ciri khusus, antara lain: adanya 

Kelipatan 

Kelipatan 
 Persekutuan 

Faktor 

Faktor 
Persekutuan 

BILANGAN 

Faktorisasi  
Prima 

Faktor Prima 

KPK dan FPB 

Terapan dalam  
Kehidupan Sehari-hari 
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pengajuan pertanyaan atau masalah, 

berfokus pada keterkaitan antar disiplin 
ilmu, penyelidikan autentik, menghasilkan 

produk, memamerkan produk tersebut, 
dan adanya kerjasama.  
 

 
Tujuan Pembelajaran Berbasis 

Masalah 

Pembelajaran berbasis masalah tidak 
dirancang untuk membantu guru 

memberikan informasi sebanyak-
banyaknya kepada siswa. Model ini 

dikembangkan untuk membantu siswa 
mengembangkan kemampuan berpikir, 
pemecahan masalah, dan keterampilan 

intelektual, belajar berbagai peran orang 
dewasa melalui pelibatan mereka dalam 

pengalaman nyata atau simulasi, dan 
menjadi pebelajar yang otonom dan 
mandiri (Ibrahim dalam Trianto, 2007: 

70).   
Ditinjau dari pengertian, ciri-ciri, 

sintaks, dan tujuan yang ingin dicapai dari 
model pembelajaran berbasis masalah, 
serta analisis kompetensi dasar yang telah 

dijabarkan di atas, maka penulis dapat 
menyatakan bahwa model ini sangat 

sesuai diterapkan pada kompetensi dasar 
menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan KPK dan FPB. 

 

Sintaks Pembelajaran Berbasis 

Masalah 

Model pembelajaran berbasis 
masalah mempunyai sintaks yang terdiri 

atas lima tahap utama, dimulai dari guru 
memperkenalkan siswa dengan suatu 

situasi masalah dan diakhiri dengan 
penyajian dan analisis hasil kerja siswa. 
Berikut akan disajikan langkah-

langkah/tahap-tahap model pembelajaran 
berbasis masalah. 

 
Tabel 1 

Sintaks Pembelajaran Berbasis Masalah 
Tahap Tingkah Laku Guru Respon Siswa 

Tahap 1 

Orientasi siswa 
kepada masalah 

a. Menginforma-

sikan tujuan 
pembelajaran. 

b. Menjelaskan 

a. Memahami 

tujuan 
pembelajaran 
yang akan 

tahapan 
pembelajaran 

yang akan 
dilakukan. 

c. Pengajuan 
masalah. 

d. Memberikan 
motivasi dalam 
pemecahan 
masalah. 

dicapai. 
b. Memahami 

metode yang 
akan digunakan. 

c. Memahami 
masalah yang 

disampaikan. 
d. Memiliki 

motivasi yang 
tinggi untuk 

memecahkan 
masalah. 

Tahap 2 

Mengorganisasi 
siswa untuk 
belajar  

a. Membentuk 
kelompok 
belajar siswa. 

b. Mengarahkan 
pembagian tugas 
dalam 

kelompok. 

a. Membentuk 
kelompok sesuai 
arahan. 

b. Dapat membagi 
tugas kepada 
anggota 

kelompok. 

Tahap 3 
Membimbing 

penyelidikan 
individual 
maupun 
kelompok 

a. Membimbing 

siswa 
mengumpul-kan 
informasi. 

 
b. Mendorong 

siswa 
melaksanakan 

penyelidikan 
menyelesaikan 
masalah. 

a. Menyelesaikan 

masalah dengan 
caranya sendiri. 

b. Mengkomuni-

kasikan 
pendapat/ide dan 
mendiskusi-
kannya dengan 

pendapat teman 
dalam 
kelompoknya. 

Tahap 4 
Mengembang-

kan dan 
menyajikan hasil 
karya 

a. Membantu siswa 
dalam persiapan 

laporan. 
b. Membimbing 

siswa pemaparan 
hasil karya. 

Memaparkan hasil 

karya kelompok di 
depan kelas untuk 
didiskusikan. 

Tahap 5 

Menganalisis 
dan 
mengevaluasi 
proses 

pemecahan 
masalah 

Membimbing siswa 

untuk mengevaluasi 
atau menilai kembali 
terhadap hasil 
penyelidikan atau 

proses yang 
digunakan. 

Membuat 
kesimpulan akhir 
atau suatu 
konsep/prosedur 

yang dipelajari. 

 

Penerapan Pembelajaran Berbasis 

Masalah pada Materi KPK dan FPB  
Berdasarkan tahapan-tahapan dalam 

pembelajaran berbasis masalah yang di 

antaranya adalah membimbing 
penyelidikan individual maupun 

kelompok, mengembangkan dan 
menyajikan hasil karya, menganalisis, dan 
mengevaluasi proses pemecahan masalah, 

berikut diuraikan tahapan yang terkait 
dengan pembelajaran berbasis masalah 

pada materi KPK dan FPB di kelas V SD, 
tahapan-tahapan yang dilakukan oleh guru 
adalah sebagai berikut. 

(1) Menyampaikan tujuan pembelajaran.  
Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran secara lisan, sambil 
menuliskannya di papan tulis pada 
kegiatan awal pembelajaran. 
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(2) Memberikan contoh salah satu masalah 

autentik. 
Guru membagikan lembar 

permasalahan pada masing-masing 
siswa. Contoh permasalahan autentik 
yang berkenaan dengan KPK dan FPB 

adalah: 
 

(a) Permasalahan Pertama: 
Pak Maman dan pak Banu petugas 
kebersihan di sekolah. Selain itu 

mereka juga mendapat tugas 
tambahan piket di sekolah. Pak 

Maman piket setiap 18 hari sekali 
dan pak Banu setiap 12 hari sekali. 
Jika sekarang mereka mendapat 

tugas piket secara bersamaan, maka 
berapa hari lagi mereka akan piket 

bersama lagi? 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
(b) Permasalahan Kedua: 

Ibu memiliki 24 kue keju dan 30 kue 
donat. Kue-kue tersebut akan 

diletakkan di atas piring-piring. Jika 
setiap piring memuat kue keju dan 
kue donat dalam jumlah yang sama, 

berapa kemungkinan piring 
terbanyak? Berapakah banyaknya 

kue keju dan kue donat di masing-
masing piring? 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
(3) Mengorganisasi siswa untuk belajar. 

Guru membagi siswa dalam 5 

kelompok, yaitu dengan cara siswa 
diminta berhitung dari 1 sampai 5. 

Siswa yang mendapat nomor sama 
dijadikan dalam 1 kelompok, dan 
memberi nama pada masing-masing 

kelompok dengan nama-nama bilangan. 
Misalnya: 

Kelompok 1: Asli    
Kelompok 2: Cacah   
Kelompok 3: Prima 

Kelompok 4: Bulat 
Kelompok 5: Pecahan 

(4) Menginformasikan pendekatan 
pembelajaran yang akan dilakukan. 
Guru memberikan kebebasan pada 

siswa dalam mengerjakannya sesuai 
dengan kemampuan dan hasil diskusi 

kelompok. Selanjutnya, guru 
membagikan alat dan bahan yang ada 
dan meminta setiap anggota kelompok 

untuk bekerjasama dalam memecahkan 
masalah di atas. 

(5) Membimbing siswa untuk 
mengumpulkan informasi yang sesuai. 
Guru membimbing siswa dalam 

menemukan penjelasan dan pemecahan 
masalah yang diberikan dan 

mengaktifkan dialog/diskusi antar 
teman dalam kelompoknya. Alternatif 
kegiatan dialog/diskusi kelompok yang 

dilakukan siswa adalah: 
 

 
 
 

 
 

 

Data apa 
saja yang 

ada? 

Permasalahannya 
apa? 

Bagaimana cara 

menyelesaikannya? 
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(6) Mempresentasikan hasil kerja 

kelompok di depan kelas. 
Guru menulis pada selembar kertas 

angka 1 – 5, kemudian kertas itu 
digulung sehingga tidak ada yang tahu 
mana kertas yang berisi angka 1, 2, 3, 

4, atau 5. Perwakilan kelompok 
mengambil kertas gulungan tadi. 

Kelompok yang mendapat angka 1 
akan mempresentasikan pertama kali 
dan kelompok lain menanggapi, 

demikian seterusnya. 
(7) Menganalisis proses hasil kerja tiap 

kelompok. 
Alternatif jawaban siswa yang mungkin 
untuk permasalahan pertama adalah 

sebagai berikut: 
(a) Dengan Kelipatan Persekutuan 

Karena pak Maman piket setiap  18 
hari sekali, maka dapat dituliskan 
dalam bentuk kelipatan, yaitu: 

kelipatan 18 adalah 18, 36, 54, 72, 
90, 108, 126, 144, 162, 180, dan 

seterusnya. 
Karena pak Banu piket setiap 12 hari 
sekali, maka dapat dituliskan dalam 

bentuk kelipatan, yaitu: kelipatan 12 
adalah 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 

108, 120, dan seterusnya.  
Dari kelipatan 18 dan 12 terdapat 
bilangan yang sama, yaitu: 36, 72, 

108, dan seterusnya, yang 
merupakan kelipatan persekutuan 

kedua bilangan tersebut. Karena 
untuk pertama kalinya pak Maman 
dan pak Banu piket secara 

bersamaan, ini berarti bahwa 
bilangan dari kelipatan persekutuan 

18 dan 12 tersebut dipilih yang 
terkecil yaitu 36. Jadi KPK dari 18 
dan 12 adalah 36, atau dapat ditulis 

KPK (18,12) adalah 36. Jadi jika 
sekarang mereka piket bersama, 

maka 36 hari lagi mereka akan piket 

kembali secara bersamaan.  
(b) Dengan faktorisasi prima 

18      12 
 

 2        9     2         6 

 
3     3       2     3 

 
18 = 2   x  32 
12 = 22  x  3 

Untuk menentukan KPK dari dua 
bilangan dapat dilakukan dengan 

mengalikan semua faktor yang 
berbeda. Jika ada faktor yang sama 
maka diambil pangkat yang terbesar. 

Oleh karena itu, KPK dari 18 dan 12 
adalah: 22 x 32 = 36. 

(c) Dengan tabel pembagian 
Bagi kedua bilangan dengan faktor 
prima terkecil sampai tidak dapat 

dibagi lagi dengan bilangan prima 
terkecil, sampai hasil tinggal 1 

semua (baris bawah).  
KPK dari 18 dan 12 adalah hasil 
perkalian semua bilangan pembagi 

(kolom yang diberi warna kuning), 
yaitu:   

  18 12 

2 9 6 

2 9 3 

3 3 3 

3 1 1 

 
 

Jika bilangan yang dibagi tidak habis 
dibagi oleh bilangan pembagi, maka 
bilangan yang dibagi diturunkan ke 

baris dibawahnya, sebagai contoh:     9 
tidak habis dibagi 2, maka 3 diturunkan 

ke baris berikutnya (kolom yang diberi 
warna biru). 
Apabila dimungkinkan, maka guru 

dapat menambahkan permasalahan di 
atas dengan pertanyaan seperti berikut.  

”Jika pada hari senin, tanggal 8 April 
2013 pak Maman dan pak Banu piket 
secara bersamaan untuk pertama 

Bagaimana dengan 

faktorisasi prima? 

Apa ada 

kaitannya 
dengan 

perkalian? 
Apa ada 

kaitannya 
dengan 
KPK? 

2 x 2 x 3 x 3 = 36 
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kalinya, maka mereka akan piket secara 

bersamaan yang kedua pada hari apa, 
dan tanggal berapa?”  

Alternatif jawaban siswa yang mungkin 
untuk permasalahan kedua adalah 
sebagai berikut: 

(a) Dengan membagi kue keju dan kue 
donat yang ada. Misalkan dibagi 

menjadi satu piring, dua piring, tiga 
piring, dan seterusnya. 
 

Jika ada 1 piring 
 

KUE 
KEJU DONAT 

PIRING 
 

A 24 30 

JUMLAH 24 30 

SISA 0 0 

Jika ada 2 piring 
  KUE 

KEJU DONAT 
PIRING   

A 12 15 

B 12 15 

JUMLAH 24 30 

SISA 0 0 

Jika ada 3 piring 
  KUE 

KEJU DONAT 
PIRING   

A 8 10 

B 8 10 

C 8 10 

JUMLAH 24 30 

SISA 0 0 

Jika ada 4 piring 
  KUE 

KEJU DONAT 
PIRING   

A 6 7 

B 6 7 

C 6 7 

D 6 7 

JUMLAH 24 28 

SISA 0 2 

 
Jika ada 5 piring 

  KUE 
KEJU DONAT 

PIRING   

A 4 6 

B 4 6 

C 4 6 

D 4 6 

E 4 6 

JUMLAH 20 30 

SISA 4 0 

 

Jika ada 6 piring 

  KUE 
KEJU DONAT 

PIRING   

A 4 5 

B 4 5 

C 4 5 

D 4 5 

E 4 5 

F 4 5 

JUMLAH 24 30 

SISA 0 0 

Selanjutnya siswa mendata semua 
pembagi yang dapat membagi habis 

24 kue keju dan 30 kue donat, 
berdasarkan pada hasil pembagian di 

atas. Ternyata pembagi yang dapat 
membagi habis sekaligus 24 dan 30 
adalah 1, 2, 3, dan 6. 

Karena yang ditanyakan adalah 
sebanyak mungkin piring yang 

diperlukan untuk membagi habis 24 
kue keju dan 30 kue donat maka 
jawabnya pembagi yang terbesar 

yaitu 6. Jadi piring terbanyak yang 
diperlukan ibu ada 6. Banyaknya 

kue di masing-masing piring adalah 
4 kue keju dan 5 kue donat (hasilnya 
langsung diperoleh dari tabel). 

(b) Dengan mendata perkalian dua 
bilangan yang hasilnya 24 dan 30. 

24 

 

30 

x x 

1 24 1 30 

2 12 2 15 

3 8 3 10 

4 6 5 6 

Berdasarkan tabel di atas ternyata 

bilangan yang membagi habis 24 
dan 30 adalah 1, 2, 3, dan 6. Karena 
yang ditanyakan adalah piring 

terbanyak yang diperlukan untuk 
membagi habis 24 kue keju dan 30 

kue donat maka jawabnya pembagi 
yang terbesar yaitu 6. Jadi piring 
terbanyak yang diperlukan ibu 

adalah 6. Setiap piring akan berisi:  
Kue keju sebanyak 24 : 6 = 4 

Kue donat sebanyak 30 : 6 = 5 
(8) Membantu siswa mengkaji ulang 

proses atau hasil pemecahan masalah. 
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Guru bertanya kepada siswa tentang 

cara yang dilakukan saat memecahkan 
permasalahan pertama dan kedua.   

(9) Memberi penguatan terhadap hasil 
pemecahan masalah. 
Guru mengarahkan siswa pada cara 

mencari KPK dan FPB dengan 
faktorisasi prima atau tabel 

pembagian. 
(10) Membimbing siswa untuk 

merangkum materi/memberikan 

kesimpulan. 
Dalam hal ini yang perlu ditekankan 

oleh guru adalah kegunaan dari FPB 
adalah untuk mencari hasil pembagian 
maksimal secara merata pada 

sejumlah objek, dan kegunaan dari 
KPK adalah untuk menentukan suatu 

perulangan dari suatu kegiatan atau 
peristiwa.   

(11) Memberi penghargaan kelompok. 

Guru memberikan penghargaan 
berupa pin bergambar bintang () 

terhadap kelompok paling kompak, 
paling banyak bertanya, paling bagus 
dalam menjawab pertanyaan, dan 

paling bagus dalam presentasi. 
(12) Memberi soal evaluasi. 

Guru meminta siswa mengerjakan 
evaluasi yang ada pada buku siswa.  

(13) Memberi tugas. 

Guru memberikan PR pada siswa 
untuk mencari permasalahan di 

sekitar siswa yang terkait dengan 
KPK dan FPB. 

 

Simpulan 

Pembelajaran berbasis masalah 

diawali dari permasalahan dalam konteks 
nyata yang dikaitkan dengan pemecahan 
masalah secara matematis atau dengan 

kata lain kegiatan yang menyajikan 
kepada siswa suatu situasi masalah yang 

autentik dan bermakna serta memberikan 
kemudahan kepada mereka untuk 
melakukan penyelidikan dan inkuiri.  

Tujuan pembelajaran berbasis 
masalah adalah melatih keterampilan 

berpikir tingkat tinggi dan juga melatih 

siswa agar menjadi pembelajar yang 

mandiri dan otonom. Oleh sebab itu, 
dalam pembelajaran matematika perlu 

digalakkan kegiatan belajar berupa 
‘Problem Solving’ atau „Pemecahan 
Masalah‟. Hal tersebut dapat menjadikan 

alasan bagi guru SD untuk menggunakan 
model ini dalam membelajarkan 

matematika.  
Tahap-tahap pembelajaran berbasis 

masalah adalah sebagai berikut: 

(1) Orientasi siswa pada situasi masalah. 
(2)Mengorganisasi siswa untuk belajar. 

(3) Membimbing penyelidikan individual 
maupun kelompok. 

(4) Mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya. 
(5) Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah. 
Materi KPK dan FPB merupakan 

materi yang bersifat abstrak bagi siswa, 

khususnya siswa Sekolah Dasar. Melalui 
model pembelajaran berbasis masalah ini 

diharapkan dapat mengarahkan siswa 
dalam memahami dan membangun 
konsep-konsep yang terkait dengan materi 

KPK dan FPB.    
 

Saran 
Pembelajaran berbasis masalah 

dapat dilaksanakan oleh guru dalam 

mengajarkan materi KPK dan FPB, agar 
proses belajar-mengajar menjadi lebih 

hidup dan dapat mengembangkan 
kemampuan memecahkan masalah 

Selanjutnya guru dituntut untuk 

lebih kreatif menemukan model-model 
pembelajaran yang sesuai dengan 

kompetensi dasar tertentu, sehingga siswa 
dapat termotivasi untuk mengikuti 
pembelajaran.   
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Abstract 

 

The aim of the research is  to know the influence of  guidance conselor’s  service 
decrease for the negative hand phone’s impact in student class. If the research has finished to do, 
and it could be proven  well, hopefully it brings and help some benafits for the society and all 

teacher on how to solve and decrease the  negative hand phone’s impact  to the eight grades of 
SMPN 11 Surabaya. The hyphotheses of this research signs if there is an influence of guidance 

conselor’s  service   decrease for the negative hand phone’s impact in student class the level 
everage is α = 0,05 has got 1,83, t_count which is got  = 2,67, so  t_count  > t_tabel = (2,69 > 
1,83) the hyphotheses could be accepted. 

 
Kata Kunci: Pengurangan dampak negatif penggunaan HP, Layanan bimbingan konseling

 
Pendahuluan 

Di zaman yang sekarang ini telah 

banyak sekali alat-alat canggih, namun 
dengan adanya perubahan zaman yang 

modern ini handphone menjadi alat utama 
untuk berkomunikasi.kadang-kadang 
handphone ini dijadikan sebagai alat untuk 

hal-hal yang negatif seperti, adanya photo-
photo porno,dan banyak sekali sesuatu 

yang sifatnya negatif,dimana hal-hal yang 
negatif itu sangat disenagi oleh kalangan 
siswa/remaja. Kebanyakan dikalangan 

siswa/remaja yang sekarang ini suka 
kepada handphone yang kemampuannya 

tinggi yakni mampu menyimpan banyak 
hal yang diminati oleh siswa/remaja.Dan 
mengingat pengguna Hp pada masa 

sekarang ini sangat banyak,maka untuk 
menyiapkan generasi unggulan sangat 

diperlukan dan diharapkan. Keberadaan 
ponsel di sekitar kita dirasa atau tidak 
memang memberikan kontribusi besar 

terhadap keberhasilan kegiatan yang 
dilakukan setiap harinya. Mulai dari 

kegiatan menelpon dengan rekan kerja, 
berkirim pesan ke teman-teman karib, 

berinternet ria atau malah berlama-lama di 
depan layar ponsel untuk sekedar main 

game.  Keberadaan ponsel yang begitu 
memiliki posisi tersendiri dalam keseharian 

kita secara tidak langsung memang akan 
memberikan dampak positif dan negatif 
terhadap penggunanya. Untuk dampak 

positifnya mungkin akan menunjang 
keberhasilan kegiatan kita setiap harinya, 

tetapi untuk dampak negatifnya masih 
banyak orang yang tidak tahu dan mengerti 
dengan pengaruh penggunaan ponsel yang 

tidak sehat ini. 
     Meskipun belum ada penelitian 

yang valid yang membuktikan bahwa 
dampak negatif handphone bisa 
mengganggu bagi kesehatan penggunanya, 

tetapi sudah cukup bukti bahwa setiap 
penggunaan ponsel berlebih atau menyalahi 

penggunaan akan menyebabkan pengaruh 
serius di kemudian harinya.  Bimbingan 
dan Konseling dilaksanakan melalui 

berbagai layanan, dengan 
mempertimbangkan kehidupan pribadi, 

kehidupan sosial dan perkembangan 
kehidupan pembelajaran serta perencanaan 
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karir. Bentuk pelayanan bagi peserta didik 

dapat dikembangkan dengan menggunakan 
berbagai cara dan variasi sesuai kebutuhan 

sekolah, kekhasan atau   karakteristik 
potensi daerah . 

Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk 

mengetahui pengaruh layanan bimbingan 
kelompok dalam mengurangi penggunaan 

handphone di dalam kelas pada siswa. Bila 
penelitian ini selesai dilakukan   dan 
terbukti  teruji  keterlaksanaan  dan hasilnya,   

diharapkan dapat memberikan manfaat 
sebagai sebagai alternatif bagi upaya 

pengurangan dampak negatif pengguna HP 
melalui layanan bimbingan konseling pada 
siswa kelas VIII  D SMPN 11 Surabaya. , 

yang dapat diacu oleh guru.  
 

 Efek Buruk Penggunaan  

Handphone atau sering disingkat 
dengan HP merupakan alat komunikasi yang 

sangat berguna bagi kita. Tetapi, saya punya 
cerita tentang efek buruknya terutama pada 

para pelajar.Dari apa yang saya lihat 
tersebut, saya mencoba menuliskan beberapa 
Efek buruk HP, terutama pada pelajar SD-

SMP. Berikut ini adalah uraian secara garis 
besar efek buruk HP terhadap para pelajar: 

(1) Mengganggu Pemahaman Pelajar. 
Seperti yang saya jelaskan diawal, siswa 
akan cenderung menggunakan HP untuk 

“membantu” menyelesaikan tugasnya. 
Dengan fitur-fitur HP saat ini, 

dimungkinkan para pelajar 
menggunakannya untuk menyontek. 

(2) Tidak Konsentrasi Belajar 

Fitur-fitur HP, seperti Games, MP3, 
Photo dan lainnya akan membuat pelajar 

disibukkan dengan HP-nya. Hal ini 
membuat pelajar tidak konsentrasi dan 
malas untuk belajar. 

(3) Efek Sosial terhadap temannya 
Yang bahaya adalah ketika kemampuan 

ekonomi dari pelajar tersebut berbeda. 
Sebagian punya HP dan sebagian tidak. 

Hal ini akan berakibat fatal terhadap 

hubungan antar pelajar. Sifat anak yang 
cenderung mengolok-olok akan 

membuat sebagian pelajar akan terhina. 
Dan akhirnya mereka juga malas belajar 
atau malah tidak mau sekolah.  

Perbedaan ini akan menimbulkan sikap-
sikap egois dan pamer di antara anak 

didik yang membawa HP. Bagi anak 
didik yang tidak membawa HP merasa 
terasing di lingkungan sekolah bahkan 

merasa asing di kelasnya sendiri. 
(4) Turunnya Etika Siswa terhadap Guru. 

Sikap hormat terhadap guru pun akan 
hilang karena pelajar didalam kelas 
sibuk dengan HP-nya dan tidak 

memperhatiakn apa yang diajarakan 
oleh gurunya. 

(5) Membuat Pelajar menjadi lebih 
Individualis Saya sering melihat ketika 
beberapa orang berjalan bersama, 

mereka seperti tidak saling mengenal 
satu sama lainnya, karena mereka sibuk 

dengan HP-nya masing-masing. Bagitu 
pula yang terjadi pada para pelajar. 
Ketika jam istirahat, seharusnya mereka 

saling berinteraksi dengan temannya, 
tetapi mereka malah sibuk dengan HP-

nya masing-masing. 
(6) Efek Kesehatan 

Salah satu efek buruk menggunakan HP 

terhadap kesehatan menurut beberapa 
penelitian adalah bahwa Radiasi sinyal 

HP dapat mengganggu perkembangan 
otak, sehingga fungsi otak akan 
melemah. Itu adalah beberapa efek 

buruk menggunakan HP, terutama bagi 
pelajar. Sebenarnya masih banyak lagi 

efek buruk yang bisa ditimbulkan, 
seperti pemborosan, penyebaran 
pornografi atau pun memicu tindak 

kejahatan. Dengan membaca tulisan ini 
semoga para otangtua lebih bijaksana 

dalam memberikan fasilitas HP pada 
anaknya. 
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(7) Mengganggu Perkembangan Anak :  

Dengan canggihnya fitur-fitur yang 
tersedia di hand phone (HP) seperti : 

kamera, permainan (games) akan 
mengganggu siswa dalam menerima 
pelajaran di sekolah? Tidak jarang 

mereka disibukkan dengan menerima 
panggilan, sms, miscall dari teman 

mereka bahkan dari keluarga mereka 
sendiri. Lebih parah lagi ada yang 
menggunakan HP untuk mencontek 

(curang) dalam ulangan. Bermain game 
saat guru menjelaskan pelajaran dan 

sebagainya. Kalau hal tersebut 
dibiarkan, maka generasi yang kita 
harapkan akan menjadi budak teknologi. 

(8) Efek radiasi  Selain berbagai kontroversi 
di seputar dampak negatif 

penggunaannya,. penggunaan HP juga 
berakibat buruk terhadap kesehatan, ada 
baiknya siswa lebih hati-hati dan 

bijaksana dalam menggunakan atau 
memilih HP, khususnya bagi pelajar 

anak-anak. Jika memang tidak terlalu 
diperlukan, sebaiknya anak-anak jangan 
dulu diberi kesempatan menggunakan 

HP secara permanen.  
(9) Rawan terhadap tindakkejahatan. Ingat, 

pelajar merupakan salah satu target 
utama dari pada penjahat. Sangat 
berpotensi mempengaruhi sikap dan 

perilaku siswa.  
Jika tidak ada kontrol dari guru dan 

orang tua  HP bisa digunakan untuk 
menyebarkan gambar-gambar yang 
mengandung unsur porno dan 

sebagainya yang sama sekali tidak layak 
dilihat seorang pelajar.  

(10) Pemborosan  
Dengan mempunyai HP, maka 
pengeluaran kita akan bertambah, 

apalagi kalau HP hanya digunakan untuk 
hal-hal yang tidak bermanfaat maka 

hanya akan menjadi pemborosan yang 
saja. 

Layanan Bimbingan Konseling  

Di dalam melaksanakan tugasnya, 
seorang konselor perlu mengenal berbagai 

jenis media, dan dapat memanfaatkan 
semaksimal mungkin agar pelayanan 
bimbingan dan konseling semakin 

maksimal, efektif, dan efisien.  
Kemampuan menggunakan dan 

mengoperasionalkan media bimbingan dan 
konseling merupakan salah satu kompetensi 
dasar yang harus dikuasai oleh konselor, 

karena dalam kegiatannya seorang konselor 
hendaknya mampu merancang, 

menggunakan, dan mengevaluasi 
efektivitas penggunaan media dalam 
pelayanan bimbingan dan konseling.  

Melalui perencanaan yang baik akan 
memperoleh kejelasan arah penggunaan 

media bimbingan dan konseling dan 
memudahkan untuk mengontrol kegiatan 
yang dilaksanakan. Oleh karena itu dalam 

penggunaan media bimbingan dan 
konseling seorang konselor perlu 

memperhatikan berbagai hal sebagai 
berikut ini:  
1) analisis kebutuhan/permasalahan siswa 

2) penentuan tujuan yang akan dicapai  
3) analisis situasi dan kondisi sekolah  

4) penentuan jenis kegiatan yang akan 
dilakukan  

5) penentuan personel-personel yang akan 

melaksanakan,  
6) perkiraaan biaya yang dimiliki sekolah,  

7) mengantisipasi kemungkinan hambatan 
dalam penggunaan media bimbingan 
dan konseling, dan  

8) waktu dan tempat untuk digunakannya 
media bimbingan dan konseling. 

Pelayanan bimbingan dan konseling 
akan berjalan lebih baik dan menyenangkan 
apabila disertai dengan pemanfaatan media 

bimbingan dan konseling yang baik, terarah 
dan sistematis. Hal ini merupakan 

manifestasi dan akumulasi kinerja konselor, 
dan pada gilirannya akan memberikan 
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kesan bahwa konselor bekerja secara 

profesional dan cakap, efektif, dan efisien,  
dan tidak gagap teknologi. 

Seringkali ditemui dalam kegiatan 
layanan bimbingan dan  konseling di kelas, 
konselor/guru pembimbing menyampaikan 

materi bimbingan dan konseling kepada 
siswa hanya dengan mempergunakan cara-

cara yang “kuno”. Dalam arti bahwa 
konselor/guru pembimbing hanya sebatas 
menjelaskan atau memberi ceramah kepada 

siswa. Keterbatasan metode ini akan 
membuat siswa merasa cepat bosan 

walaupun materi yang diberikan oleh 
konselor/guru pembimbing sebenarnya 
sangat menarik. Sadiman (2002) 

menyatakan bahwa kegiatan belajar dan 
kegiatan layanan bimbingan dan  konseling 

di kelas pada dasarnya adalah proses 
komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa 
konselor/guru pembimbing sebagai sumber 

informasi memiliki kebutuhan untuk 
menyampaikan informasi (materi 

bimbingan dan konseling) kepada siswa 
sebagai penerima informasi. Penyampaian 
informasi ini dapat melalui cara-cara biasa 

seperti berbicara kepada siswa, atau melalui 
perantara yang disebut sebagai media. 

Lebih lanjut, Briggs (dalam Sadiman, dkk, 
2002) menyatakan bahwa media adalah 
segala alat fisik yang dapat menyajikan 

pesan serta merangsang siswa untuk belajar 
dan atau menerima layanan bimbingan dan 

konseling. Definisi tersebut mengarahkan 
kita untuk menarik suatu simpulan bahwa 
media adalah segala jenis (benda) perantara 

yang dapat menyalurkan informasi dari 
sumber informasi kepada orang yang 

membutuhkan informasi. Lebih singkatnya, 
dapat disajikan pada gambar sebagai 
berikut: 

Lebih lanjut, dalam kegiatan layanan 
bimbingan dan  konseling dikenal pula 

istilah media bimbingan dan konseling. 
Suyitno (1997) menyatakan bahwa media 

bimbingan dan  konseling adalah suatu 

peralatan baik berupa perangkat lunak 
maupun perangkat keras yang berfungsi 

sebagai alat bantu bimbingan dan alat bantu 
mengajar. Sebagai alat bantu dalam 
kegiatan layanan bimbingan dan  konseling, 

maka media bimbingan ini akan 
disesuaikan dengan karakteristik masing-

masing materi bimbingan dan konseling 
yang akan disajikan juga memperhatikan 
karakteristik siswa.Pada pembahasan ini, 

media komunikasi yang dimaksud adalah 
media untuk membantu pelaksanaan 

bimbingan dan konseling di sekolah. Papan 
bimbingan merupakan media bimbingan 
dan konseling yang sangat murah, mudah 

pengadaannya, sangat efektif dilihat banyak 
siswa, tidak memerlukan perawatan khusus, 

dan sangat familier bagi guru, konselor, 
maupun siswa.  Papan bimbingan 
merupakan media untuk memberikan 

informasi, imbauan, tempat  menuangkan 
kreativitas, gagasan dan ide bagi siswa dan 

semua warga sekolah selama hal tersebut 
demi pertumbuhan dan perkembangan 
siswa. Papan bimbingan ini seringkali 

menjadi tempat semua siswa mendapatkan 
dan bahkan mencari informasi berkaitan 

dengan informasi belajar, karir/peluang 
kerja, dan studi lanjut, bahkan pencerahan 
spiritual untuk meningkatkan kadar 

keimanan dan pendidikan moral/akhlak 
mulia siswa. Mengingat begitu pentingnya 

papan bimbingan bagi siswa maka 
menuntut para guru pembimbing/konselor 
untuk senantiasa menyajikan informasi 

yang up to date, dipajang dengan menarik, 
menggunakan bahasa lugas tetapi mengenai 

sasaran.  Guru pembimbing/konselor 
mempersilakan siswa untuk memberikan 
informasi seluas-luasnya selama itu 

berguna bagi perkembangan dan membuka 
wawasan siswa lainnya yang sebelumnya 

melalui pembimbingan /seizin guru 
pembimbing/konselor.  Jadi tidak 
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selamanya guru pembimbing/konselor 

sekolah sibuk dan repot mencari 
data/informasi sendiri dan selanjutnya 

ditempel pada papan bimbingan, namun 
disadari bahwa siswa juga memiliki 
kemampuan luar biasa mencari informasi 

penting melalui internet yang dapat 
disebarluaskan kepada teman-temannya di 

sekolah melalui papan bimbingan. 
 

Jenis layanan bimbingan konseling 

Bimbingan dan Konseling di 
laksanakan melalui berbagai layanan, 

dengan mempertimbangkan kehidupan 
pribadi, kehidupan sosial dan 
perkembangan kehidupan pembelajaran 

serta perencanaan karir. Bentuk pelayanan 
bagi peserta didik dapat dikembangkan 

dengan menggunakan berbagai cara dan 
variasi sesuai kebutuhan sekolah, kekhasan 
atau karakteristik potensi daerah. 

Jenis layanan yang dapat diberikan 
oleh Guru Bimbingan dan Konseling 

adalah: 
1) Layanan Orientasi, untuk membantu 

peserta didik memahami lingkungan 

yang baru (sekolah dengan fasilitas 
yang ada,  guru, karyawan dan teman 

yang baru dikenal, dan kultur sekolah) 
guna mempermudah dan 
memperlancar berperannya peserta 

didik dalam penyesuaian diri terhadap 
lingkungan baru. 

2) Layanan Informasi, secara umum 
dilakukan bersamaan dengan Layanan 
Orientasi, untuk memberikan 

pemahaman kepada peserta didik 
dalam menerima dan memahami 

berbagai informasi yang terkait dengan 
pengembangan pribadi, struktur 
kurikulum yang hendak dipelajari, 

jadwal pelajaran, peraturan tata tertib 
sekolah pendidikan tinggi, karir / 

jabatan, kehidupan keluarga, sosial  

kemasyarakatan, keberagaman,  sosial 

budaya dan lingkungan. 
3) Layanan Informasi dan Orientasi akan 

dapat menunjang fungsi pemahaman 
dan fungsi-fungsi Bimbingan dan 
Konseling lainnya berkaitan dengan 

permasalahan individu, untuk 
memperlancar dan mempermudah 

penyesuaian diri terhadap kegiatan 
belajar mengajar. 

4) Layanan Penempatan dan 

Penyaluran, memungkinkan peserta 
didik memperoleh penempatan dan 

penyaluran secara tepat sesuai dengan 
potensi, bakat, minat dan kondisi 
pribadinya, dan membantu perolehan 

penempatan dan penyaluran di dalam 
kelas, pilihan program studi / jurusan 

(IPA, IPS, Bahasa), pilihan kelanjutan 
studi melalui jalur program 
Penelusuran Minat Dan Kemampuan 

(PMDK)  atau Seleksi Penerimaan 
Mahasiswa Baru (SPMB) melalui ujian 

tulis. Sekolah menyelenggarakan 
berbagai kegiatan untuk 
pengembangan bakat dan kreativitas 

peserta didik sesuai minat dan 
hobbynya, seperti Palang Merah 

Remaja (PMR),  pramuka, Kelompok 
Ilmiah Remaja (KIR), seni tari, seni 
lukis, seni peran (teater), seni kerajinan 

tangan, olah raga  (sepak bola, 
badminton, tenis meja, basket, karate 

dan lain-lain), Kelompok Pencinta 
Alam, dan sebagainya. 

5)  Layanan penempatan dan penyaluran 

berkenaan dengan 3 fungsi, yaitu (a)  
fungsi pemahaman, terkait dengan 

dipahaminya potensi dan kondisi diri, 
(b)  fungsi pencegahan, karena peserta 
didik telah memperoleh layanan 

penempatan dan penyaluran yang 
merealisasikan dirinya pada keadaan 

dan posisi yang tepat sesuai dengan 
potensi, bakat, minat dan kondisi 
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pribadinya sehingga akan terhindar / 

tercegah permasalahan atau hambatan 
berkaitan dengan pengembangan diri, 

dan (c) fungsi pengembangan dan 
pemeliharaan, yaitu terpelihara dan 
berkembangnya potensi, bakat, minat 

dan kondisi pribadi peserta didik itu 
sendiri. 

6) Layanan Penguasaan Konten, yaitu 
membantu peserta didik menguasai 
konten tertentu, terutama kompetensi. 

Layanan Penguasaan Konten berkaitan 
dengan fungsi pemahaman dan fungsi 

pemeliharaan dan pengembangan. 
Fungsi pemahaman menyangkut 
berbagai aspek konten, persepsi, 

afeksi, sikap dan tindakan, dan 
sebagainya atau kebiasaan dalam 

kaitannya dengan kehidupan di 
sekolah, sebagai peserta didik tugasnya 
adalah belajar; di dalam keluarga ia 

mengembangkan kebiasaan dalam 
berhubungan dengan orang lain, 

saudara, teman sebaya dan di 
masyarakat.  Fungsi pemeliharaan dan 
pengembangan, yaitu menghasilkan 

terpelihara dan berkembangnya 
berbagai potensi dalam perkembangan 

diri secara berkelanjutan, 
mengembangkan kebiasaan yang telah 
terpelihara dan  membangun prestasi. 

7) Layanan Konseling Individu, yaitu 
peserta didik memperoleh layanan 

secara langsung bertatap muka dengan 
Guru Bimbingan Konseling / 
Konselor.  Dengan demikian 

diupayakan terbantu fungsi 
pengentasan dari permasalahan yang 

dialami. Konseling individu sebagai 
pendekatan efektif bagi peserta didik, 
dimana peserta didik bebas 

mengekspresikan diri, pengalaman dan 
perasaan tanpa beban, sehingga dapat 

diharapkan adanya perubahan perilaku 
ke arah membangun diri dan 

lingkungan, dimana peserta didik dapat 

tumbuh dan berkembang secara 
optimal dan mampu mengambil 

keputusan secara mandiri. 
8) Layanan Konseling Kelompok, yaitu 

membantu pengembangan pribadi 

dengan cara setiap anggota dapat 
saling mengungkapkan perasaan secara 

leluasa yang berorientasi pada 
kenyataan yang dihadapi dan 
mengembangkan kemampuan 

berhubungan sosial dalam kelompok 
untuk meningkatkan pemahaman dan 

penerimaan terhadap nilai-nilai 
kehidupan dan tujuan kehidupan serta 
belajar dan/atau menghilangkan sikap 

perilaku tertentu. Layanan Konseling 
Kelompok terkait dengan fungsi 

pencegahan dan pengentasan, yaitu 
mengatasi permasalahan sejenis 
melalui dinamika kelompok 

mewujudkan kegiatan belajar, 
karir/jabatan dan pengambilan 

keputusan. 
9) Layanan Bimbingan Kelompok, 

memungkinkan sejumlah peserta didik 

secara bersama melalui dinamika 
kelompok, membahas topik yang 

dipilih sesuai kebutuhan dalam 
kelompok. Layanan Bimbingan 
Kelompok terkait dengan fungsi 

pencegahan, yaitu  berperan dalam 
mencegah berkembangnya masalah 

atau hambatan melalui pemahaman 
berbagai situasi dan kondisi 
lingkungan, terbinanya hubungan 

dalam berkomunikasi di antara anggota 
kelompok sehingga dapat membantu 

pengembangan diri pribadi, 
mengembangkan sikap dan komitmen 
pribadi dan berbagai kemampuan 

dalam pengambilan keputusan. 
10) Layanan Konsultasi, merupakan 

layanan konseling yang dilaksanakan 
oleh konselor terhadap seorang 
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pelanggan (di sekolah ; orang tua / wali 

peserta didik). Dalam melaksanakan 
layanan konsultasi ini, Guru 

Bimbingan Konseling / Konselor  bisa 
bekerja sama dengan Guru Mata 
Pelajaran, Wali Kelas dan instansi 

terkait (LPTK, psikolog, psikiater) dan 
dilaksanakan  di kantor tempat praktik 

konseling, bagi Guru Bimbingan 
Konseling yang telah berkewenangan 
membuka praktik di luar sekolah 

dengan cara mengambil studi profesi 
konselor. Layanan Konsultasi ini 

terkait dengan fungsi pemahaman, 
pemeliharaan dan pengembangan, 
yaitu untuk membantu peserta didik 

dan/atau pihak lain (orang tua / wali 
peserta didik)  memperoleh wawasan, 

pemahaman dan cara–cara 
pemecahanan masalah maupun 
hambatan yang ditemui, sesuai kondisi 

lingkungan di sekolah.  Guru Mata 
Pelajaran dan Wali Kelas adalah teman 

sejawat dan institusi terkait (LPTK, 
psikolog, psikiater ) adalah mitra kerja 
bagi Guru Bimbingan Konseling / 

Konselor. 
11) Layanan Mediasi, merupakan layanan 

konseling yang dilaksanakan oleh Guru 
Bimbingan dan Konseling (Konselor) 
terhadap dua pihak (atau lebih) yang 

sedang dalam keadaan saling tidak 
menemukan kecocokan sehingga 

menjadikan kedua pihak (atau lebih) 
saling bertentangan dan jauh dari rasa 
damai. Layanan Mediasi terkait dengan 

fungsi pencegahan, yaitu Guru 
Bimbingan dan Konseling (Konselor) 

berusaha mengantarai atau 
membangun hubungan diantara 
mereka, dengan tujuan membantu 

tercapainya hubungan positif dan 
kondusif guna memperbaiki hubungan 

antar personal. Dengan demikian 
fungsi guru pembimbing/konselor 

hanya memotivasi siswa 

memanfaatkan semaksimal mungkin 
papan bimbingan baik untuk menerima 

informasi maupun memberikan 
sumbangan informasi pada bidang 
belajar, pribadi, sosial, karir, maupun 

kehidupan berkeagamaan/akhlak 
mulia. Dengan demikian begitu mudah 

kan sebenarnya memberikan pelayanan 
bimbingan dan konseling dengan 
media ini. 

 

Desain Penelitian  

Desain penelitian yang digunakan 
dalam peneltian ini adalah desain Penelitian 
Tindakan Kelas (Classroom Action 

Research), yang dilakukan secara 
kolaboratif antara guru mata pelajaran 

dengan peneliti. Dalam memilih desain 
penelitian, seorang peneliti harus mengikuti 
proses mulai awal hingga akhir secara 

konsisten..  Menurut Hopkins, sebagaimana 
yang dikutip oleh Rochiati Wiriatmaja 

(2005: 11)  
PTK adalah penelitian yang 

mengkombinasikan prosedur penelitian 

dengan tindakan substantif, suatu tindakan 
yang dilakukan dalam disiplin inkuiri, atau 

suatu usaha seseorang untuk memahami apa 
yang terjadi, sambil terlibat dalam sebuah 
proses perbaikan dan perubahan. Menurut 

Ebbutt (1985), dalam Hopkins (1993) 
dikutip oleh Rochiati Wiriatmaja 

mengemukakan bahwa penelitian tindakan 
kelas adalah kajian sistematik dan upaya 
perbaikan pelaksanaan praktek pendidikan 

oleh sekelompok guru dengan melakukan 
tindakan-tindakan dalam pembelajaran, 

berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil 
dari tindakan-tindakan tersebut (2005: 
12).Menurut T. Raka Joni (1998) dalam FX. 

Soedarsono (2001: 2) PTK merupakan suatu 
bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh 

pelaku tindakan yang dilakukan untuk 
meningkatkan kemampuan rasional dari 
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tindakan-tindakan yang dilakukannya itu, 

serta untuk memperbaiki kondisi-kondisi 
dimana praktek-praktek pembelajaran 

tersebut dilakukan.  
Secara ringkas Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) adalah bagaimana sekelompok 

guru dapat mengorganisasikan kondisi 
praktek pembelajaran mereka, dan belajar 

dari pengalaman mereka sendiri. Mereka 
dapat mencobakan suatu gagasan perbaikan 
dalam praktek pembelajaran mereka, dan 

melihat pengaruh nyata dari upaya itu 
(Rochiati Wiriatmaja 2005: 13). Secara 

singkat karakteristik Penelitian Tindakan 
Kelas (Classroom Action Research) atau 
PTK dapat disebutkan: 

a) Situasional, artinya berkaitan langsung 
dengan permasalahan konkret yang 

dihadapi guru dan siswa. 
b) Kontekstual, artinya upaya pemecahan 

yang berupa model dan prosedur 

tindakan tidak lepas dari konteksnya, 
mungkin konteks budaya, sosial politik, 

dan ekonomi di mana proses 
pembelajaran berlangsung. 

c) Kolaboratif, partisipasi antara guru-

siswa dan mungkin asisten atau teknisi 
yang terkait membantu proses 

pembelajaran. Hal ini didasarkan pada 
adanya tujuan yang sama yang ingin 
dicapai. 

d) Self recletive dan self evaluative, 
pelaksana, pelaku tindakan, serta objek 

yang dikenai tindakan melakukan 
refleksi dan evaluasi diri terhadap hasil 
atau kemajuan yang dicapai. 

Modifikasi perubahan yang dilakukan 
didasarkan pada hasil refleksi dan 

evaluasi yang mereka lakukan. 
e) Fleksibel, dalam arti pemberian sedikit 

kelonggaran dalam pelaksanaan tanpa 

melanggar kaidah metodologi ilmiah. 
Misalnya, tidak perlu adanya prosedur 

sampling, alat pengumpul data yang 
lebih bersifat informal, sekalipun 

dimungkinkan dipakainya instrumen 

formal sebagaimana dalam penelitian 
eksperimental .  

 
Tujuan dari penelitian tindakan 

kelas ini adalah untuk memperbaiki,  

meningkatkan, dan mengadakan perubahan 
ke arah yang lebih baik sebagai upaya 

pemecahan masalah, serta menemukan 
model dan prosedur tindakan yang 
memberikan jaminan terhadap upaya 

pemecahan masalah yang mirip atau sama, 
dengan melakukan modifikasi dan 

penyesuaian seperlunya.  
 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Populasi dalam penelitian ini yaitu 
seluruh siswa kelas VIII D SMPN tahun 

Ajaran 2012/2013, sedangkan sampel 
penelitian ini adalah siswa kelas VIII D  
sebanyak 10 orang. Data dalam penelitian 

dikumpulkan dengan menggunakan angket 
yaitu angket pengguna handphone sebanyak 

30 butir. Bentuk angket yang digunakan 
adalah bentuk multiple choice yang terlebih 
dahulu diujicobakan dan  dianalisis untuk 

mendapatkan angket yang valid dan 
reliable. Teknik uji korelasi yang digunakan 

rumus kolerasi product moment, dari hasil 
analisis validitas angket, harga t_tabel = 
0,312 pada taraf signifikan 5%. Reabilitas 

yang diperoleh dari angket tersebut adalah 
r_11= 0,848 setelah dibandingkan dngan 

indeks kolerasi termasuk dalam kelerasi 
tinggi. Perhitungan harga rata-rata (M) pre-
test = 66,900, harga standar deviasi pre-test 

=10,608. Perhitungan rata-rata (M) pos-test 
= 53,700, dan harga standar deviasi pos-test 

= 9,452. Menguji normalitas pre-test 
dilakukan pada taraf α = 0,05 dengan 
kriteria L_hitung < L_tabel (0,075 < 0,258). 

Menguji normalitas pos-test dilakukan pada 
taraf α = 0,05 dengan kriteria L_hitung < 

L_tabel (0,085 < 0,258). Uji homogenitas 
data pre-test dan pos-test F_hitung= 1,259, 
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L_tabel= 3,18. Hasil uji hipotesis 
menyatakan bahwa ada pengaruh  layanan 
bimbingan kelompok dalam mengurangi 

penggunaan handphone didalam kelas pada 
siswa  SMP Negeri 11  Tahun Ajaran 

2012//2013 pada taraf nyata α = 0,05 
diperoleh sebesar 1,83, t_hitung yang 
didapat = 2,67. g > t_tabel = (2,69 > 1,83) 

maka hipotesis tersebut dapat diterima. 
 

 Foto : Siswa asyik menggunakan HP 

 
 

Simpulan 

Berdasarkan deskripsi   umum hasil 
penelitian, pengujian hipotesis, dan 

pembahasan,        dapat  dikemukakan 
simpulan hasil penelitian sebagai berikut: 
1) Hasil Uji hipotesis menyatakan bahwa 

pengurangan dampak negatif pengguna  

HP melalui layanan bimbingan 

konseling pada siswa kelas VIII  D 
SMPN 11 Surabaya dapat diterima. 

2) Papan bimbingan merupakan media 
bimbingan dan konseling yang sangat 
efektif karena dilihat banyak siswa 

untuk mengurangan 
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Abstract 

 

The purpose of this study is to describe the use of media images can help students 
to storytelling as a teaching language skills in Indonesian. In addition, the use of media 
whether it can improve the image quality of the students speak. This study covers the 

material speaking skills with basic competence "child retell the story read," taught in 
class VII. 

Fairytale material that is taught to students of class VII was appropriate because the 
student speech is still in early stages of development. With telling, expected their 
speaking ability will increase. To improve the ability of this telling, drawing media will 

help students speak with pictures because students can develop the intellect and 
imagination of man. 

Storytelling can also be an effective tool in conveying a moral message to children 
because the interwoven tales of communication with other people. A good 
communication can be received if the sender of the message to the message recipient to 

understand the symbols that have been submitted. With telling, students practice 
communicate with others in this case is your colleagues / peers. 

 
Keywords: telling, image media, communications 
 

Pendahuluan 

Para orang tua, dewasa ini, jarang 

sekali berdongeng kepada anak-anak 
mereka sehingga anak-anak tidak 
mengenal lagi tokoh-tokoh dongeng. 

Padahal, dahulu orang tua sering 
mendongeng sebelum anak-anak mereka  

tidur. Walaupun dongeng itu diulang-
ulang, anak-anak merasa tidak bosan 
mendengarkannya karena gaya orang tua 

pada waktu bercerita sangat manarik 
(kadang-kadang disertai dengan gerakan 

tangan, ekspresi muka yang lucu bahkan 
menyeramkan). Anak-anak mereka tidak 
dapat tidur sebelum dongeng selesai. 

Dengan perkembangan teknologi, 
anak-anak lebih suka asyik bermain game 

dibandingkan  mereka harus meluangkan 
waktu untuk membaca dongeng. Hal ini 
didukung dengan maraknya warnet 

(warung internet) yang bermunculan  
dengan menawarkan fasilitas dan harga 

yang murah. Taman bacaan yang 
menyewakan buku-buku cerita tidak 

menarik peminatnya (anak-anak). Anak-
anak kita lebih mengenal tokoh kartun 
dari televisi, misalnya Naruto, Doraemon, 

Shaun the Sheep, Sincan, Tom and Jerry, 
Dora dan Upin-Ipin. Sementara cerita dan 

tokoh yang ditayangkan bukan merupakan 
produk asli Indonesia. Mungkinkah 
mereka akan meninggalkan cerita 

(dongeng) produk Indonesia seperti: 
Lutung Kasarung, Ande-ande Lumut, 

Timun Mas, Malin Kundang atau cerita 
legenda seperti: Terjadinya Kota 
Surabaya, Asal-usul Banyuwangi, Asal-

asul Kota Salatiga dan masih banyak lagi 
cerita (dongeng) Indonesia yang lain. 

Sebagai orang tua, kita tidak bisa 
menyalahkan langsung kepada anak-anak 
kita sebab kita sendiri sudah sibuk dengan 

pekerjaan. Dari pagi hingga petang, waktu 
kita sudah tersita dengan pekerjaan di luar 



E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya; Volume 4 Edisi Tahun 2013 Hal. 2 

 

rumah. Sampai di rumah, kondisi kita 

sudah lelah dan capai sehingga kita tidak 
memiliki waktu yang cukup untuk sekadar 

mendongeng kepada anak-anak kita. 
Kenyataan ini berbeda dengan ibu-ibu 
pada zaman kita waktu kecil. Dulu, para 

Bapaklah yang bertugas mencari nafkah 
sedang para ibu lebih banyak di rumah 

untuk mengasuh putra-putrinya sehingga 
ibu mempunyai waktu  luang untuk bisa 
mendongeng pada putra-putrinya. 

Agar anak-anak kita mengenal 
dongeng Indonesia, marilah sebagai orang 

tua kita mulai mendongeng kembali pada 
anak-anak. Tidak harus menghafal dari 
dongeng tetapi kita bisa membacakan dari 

buku-buku cerita yang telah ada. Paling 
tidak seminggu sekali pada saat libur kita 

bawa anak-anak kita ke toko buku atau 
bisa mengunjungi taman-taman bacaan 
terdekat. 

Sebagai guru, sebenarnya kita juga 
dapat memanfaatkan buku-buku cerita 

yang ada di perpustakaan sekolah. 
Namun, perpustakaan sekolah belum 
maksimal dimanfaatkan. Banyak sekali 

buku cerita (dongeng) belum dibaca oleh 
anak-anak (siswa kita). Dengan 

membiasakan siswa ke perpustakaan, 
diharapkan muncul minat baca terhadap 
buku-buku dongeng. 

Pada awalnya memang sulit 
mengajak anak untuk mau membaca buku 

dongeng. Mungkin kita dapat 
menggunakan media gambar untuk 
menarik minat siswa. Kita dapat 

mengajak bersama-sama siswa membuat 
media yang kita inginkan sebab dengan 

dongeng  dapat menumbuhkan imajinasi 
pada siswa. Di dalam dongeng sendiri 
digambarkan tokoh yang berwatak jahat 

dan tokoh yang  berwatak baik. Tokoh 
yang jahat akan mendapat hukuman 

sedangkan tokoh yang baik akan menang. 
Dengan demikian dongeng merupakan 
cara tepat untuk mengajarkan moral pada 

orang lain. 

Berdasarkan uraian di atas, makalah 

ini akan membahas  bagaimana 
meningkatkan kemampuan siswa dalam 

mendongeng dengan media gambar. 
 
 

Pengertian, Unsur Dongeng dan  Media 

Gambar 

1. Pengertian Dongeng 

Dari Wikipedia Indonesia 
dijelaskan bahwa dongeng adalah suatu 

kisah yang diangkat dari pemikiran 
fiktif dan kisah nyata menjadi suatu 

alur perjalanan hidup dengan pesan 
moral yang mengandung makna hidup 
dan cara berinteraksi dengan mahkluk 

lainnya (definisi-
pengertian.blogspot.com). Dongeng 

juga merupakan dunia khayalan dan 
imajinasi dari pemikiran seseorang 
yang kemudian diceritakan secara 

turun temurun dari generasi ke 
generasi. Terkadang kisah dongeng 

bisa membawa pendengarnya terhanyut 
ke dalam dunia fantasi, tergantung cara 
penyampaian dongeng tersebut dan 

pesan moral yang disampaikan. Kisah 
dongeng yang sering diangkat menjadi 

saduran dari kebanyakan sastrawan dan 
penerbit lalu dimodifikasi menjadi 
dongeng modern. Salah satu dongeng 

yang sampai saat ini diminati anak-
anak ialah kisah 1001 malam dengan 

tokohnya Abunawas. 
Dalam Ensiklopedia Indonesia 

edisi khusus (1986:161 dalam 

blogspot.com/2010/12 pengertian 
dongeng.html) dijelaskan bahwa 

pengertian dongeng adalah cerita 
singkat tentang hal-hal yang aneh atau 
tidak masuk akal, berbagai keajaiban 

atau kesaktian; biasanya mengisahkan 
dewa, raja pangeran dan putri. 

Sedangkan menurut KBBI (Kamus 
Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga 
2003:274), dijelaskan bahwa dongeng 

adalah cerita yang tidak benar-benar 
terjadi, terutama tentang kejadian 
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zaman dahulu yang aneh-aneh. 

Pendapat ini senada dengan 
Danandjaya (2002:82 dalam definisi-

pengertian.blogspot.com/2010/12) 
yang mendefinisikan bahwa dongeng 
adalah cerita prosa rakyat yang tidak 

dianggap benar-benar terjadi. 
Berdasarkan pengertian dongeng 

yang telah dikemukakan, dapat peneliti 
simpulkan bahwa dongeng adalah 
cerita prosa rakyat yang bersifat rekaan 

dan dianggap tidak benar-benar terjadi. 
 

2. Unsur-Unsur Dongeng 

Untuk memahami sebuah 
dongeng, kita juga harus mengetahui 

unsur-unsur dalam dongeng itu. 
Menurut Hana (2011:43-46) dalam 

sebuah dongeng terdapat unsur-unsur 
penting yang meliputi alur, tokoh, 
latar, dan tema. Dongeng yang bermutu 

memiliki perkembangan yang memadai 
pada keempat unsur tersebut. Adapun 

penjelasannya sebagai berikut. 
(1) Alur / plot adalah kontruksi 

mengenai sebuah deretan peristiwa 

secara logis dan kronologis saling 
berkaitan yang dialami pelaku.  

(2) Tokoh adalah individu rekaan 
yang mengalami berbagai 
peristiwa di dalam dongeng. 

(3) Latar adalah tempat, waktu, 
suasana yang terdapat dalam 

cerita. Sebuah peristiwa harus jelas 
dimana berlangsungnya, kapan 
terjadi dan suasana serta keadaan 

ketika cerita berlangsung. 
(4) Tema adalah ide pokok sebuah 

cerita, yang diyakini dan dijadikan 
sumber cerita. (lilikjoko. 
wordpress.com/unsur- intrinsik). 

Keempat unsur di atas 
merupakan ketertarikan antara 

pendengar pada suatu dongeng. 
Di samping keempat unsur di 

atas, dongeng yang ada di Indonesia 

dapat dikelompokkan menjadi 8 jenis 
dongeng. Pengelompokkan itu 

berdasarkan isi dongeng sebagai 

berikut. 
(1) Dongeng yang lucu yaitu cerita 

yang berisikan kejadian lucu yang 
terjadi pada masa lampau. 
Dongeng ini dapat menimbulkan 

tertawa pendengar atau pembaca. 
(2) Fabel yaitu cerita pendek berupa 

dongeng, menggambarkan watak 
dan budi manusia yang diibaratkan 
pada binatang. Fabel digunakan 

untuk pendidikan moral dan 
kebanyakan fabel menggunakan 

tokoh-tokoh binatang walaupun 
ada juga yang menggunakan tokoh 
benda mati 

(3) Parabel yaitu dongeng yang 
menggambarkan seseorang atau 

tokoh yang berupa khayalan 
dengan tabiat tertentu dan hasil 
dari tabiat tersebut. Inti cerita 

rekaan untuk menyampaikan 
ajaran agama, moral, atau 

kebenaran umum dengan 
menggunakan perbandingan atau 
ibarat. 

(4) Legenda yaitu cerita yang isinya 
tentang asal usul suatu daerah. 

Legenda merupakan cerita zaman 
dahulu yang berhubungan dengan 
suatu tempat atau peristiwa. 

(5) Sage yaitu dongeng yang 
mengandung unsur sejarah. 

(6) Mite / mithos yaitu dongeng yang 
berhubungan dengan kepercayaan 
masyarakat yang tidak dapat 

dibuktikan kebenarannya tetapi 
masyarakat meyakininya. 

 
3. Media sebagai Sarana Belajar 

Kata media berasal dari kata 

medium yang berasal dari bahasa Latin, 
yang berarti tengah atau sedang. 

Pengertian media ini mengarah pada 
sesuatu yang menjadi penghantar untuk 
meneruskan suatu informasi dari 

sumber informasi kepada penerima 
informasi. 
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Asosiasi Teknologi dan 

Komunikasi Pendidikan atau 
Association of Education and 

Communication Technology (AECT) 
membatasi media sebagai saluran yang 
digunakan orang untuk menyalurkan 

pesan atau informasi. Sedangkan 
menurut Asosiasi Pendidikan Nasional 

atau Education Assosiation (NEA) 
media merupakan bentuk-bentuk 
komunikasi baik tercetak maupun 

Audio-Visual serta peralatannya serta 
media hendaknya dapat dimanipulasi, 

dapat didengar, dilihat dan dibaca 
(Sadiman, 1984: 6). 

Menurut Hamalik (1994: 12) 

media pendidikan adalah alat, metode 
dan teknik yang digunakan dalam 

rangka lebih mengefektifkan 
komunikasi dan interaksi antara guru 
dan siswa dalam proses pendidikan dan 

pengajaran di sekolah. Sejalan dengan 
tersebut, Sudarman (1995:97) 

menyatakan bahwa media pendidikan 
merupakan seperangkat alat bantu atau 
pelengkap yang digunakan oleh guru 

atau pendidik dalam rangka 
berkomunikasi dengan siswa / peserta 

didik.  
Dari beberapa pendapat tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa   media 

pembelajaran adalah alat bantu proses 
belajar mengajar. Segala sesuatu yang 

dapat dipergunakan untuk merangsang 
pikiran, perasaan, perhatian dan 
kemampuan ketrampilan pebelajar 

sehingga dapat mendorong terjadinya 
proses belajar mengajar. 

Media dikelompokkan menjadi 
dua yaitu media elektronik dan media 
nonelektronik. Pada pembelajaran 

dongeng, peneliti ingin 
mempergunakan media nonelektonik 

yang berupa gambar. Media gambar 
termasuk media visual yang berfungsi 
untuk menyalurkan dari sumber ke 

penerima pesan, dimana pesan 

dituangkan melalui lambing atau 

symbol komunikasi visual.  
Menurut Arief S. Sadiman  (1986 

dalam uuntriwahyudi.blogspot.com) 
simbol-simbol tersebut harus dipahami 
benar, artinya agar proses penyampaian 

pesan dapat berhasil dan efisien. Selain 
fungsi umum tersebut, secara khusus 

gambar berfungsi pula untuk menarik 
perhatian, memperjelas sajian ide, 
mengilustrasikan atau menghiasi fakta 

yang mungkin akan cepat dilupakan 
atau diabaikan bila tidak digambarkan.  

Media gambar mempunyai jenis 
bermacam-macam, beberapa 
diantaranya: media bagan, grafik. 

Diagram, poster, karikatur dan kartun, 
media gambar atau foto, media gambar 

sederhana dengan garis lingkaran, dan 
media komik. Media pembelajaran 
berupa gambar dapat dibedakan 

sebagai berikut. 
(1) Media Bagan (Chart), yakni suatu 

media pengajaran yang 
penyajiannya secara diagramatik 
dengan menggunakan lambing-

lambang visual untuk 
mendapatkan sejumlah informasi 

yang menunjukkan perkembangan 
ide, objek, lembaga, orang, 
keluarga ditinjau dari sudut waktu 

dan ruang. 
 

(2) Grafik (graph), yakni gambar 
sederhana yang disusun menurut 
prinsip matematika dengan 

menggunakan data berupa angka-
angka. Grafik juga mengandung 

ide, objek, dan hal-hal yang 
dinyatakan dengan simbol dan 
disertai dengan keterangan-

keterangan secara singkat. 
Fungsinya adalah untuk 

menggambarkan data kuantitatif 
secara teliti menerangkan 
perkembangan atau perbandingan 

suatu objek peristiwa yang saling 
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berhubungan secara singkat dan 

jelas. 
 

(3) Media Diagram, yakni susunan 
garis-garis dan menyerupai peta 
daripada gambar. Diagram sering 

juga digunakan untuk 
meningkatkan letak bagian-bagian 

sebuah alat atau mesin serta 
hubungan satu bagian dengan 
bagian yang lain. 

 
(4) Poster, yakni gabungan antara 

gambar dan tulisan dalam suatu 
bidang yang memberikan 
informasi tentang satu ide pokok 

atau dua ide pokok, poster 
hendaknya dibuat dengan gambar 

dekoratif dan huruf yang jelas. 
Ciri-ciri poster yang yakni: 
sederhana, menyajikan satu ide, 

dengan slogan yang ringkas, 
gambar dan tulisan yang jelas, 

serta mempunyai komposisi dan 
variasi yang bagus. 

 

(5) Karikatur dan Kartun, yakni garis 
yang dicoret dengan spontan yang 

menekankan kepada hal-hal yang 
dianggap penting. Beda antara 
poster dan karikatur terletak pada: 

karikatur kadang-kadang lebih 
menggigit dan kritis. Coretan-

coretan pada karikatur, misalnya 
coretan pada wajah manusia yang 
mirip dengan yang dikarikaturkan 

memberikan pesan politis. 
Sedangkan kartun ide utamanya 

adalah menggugah rasa lucu dan 
kesan utamanya adalah senyum 
dan tawa. Kesan kritis dan humor 

yang diberikan karikatur dan 
kartun menyebabkan informasi 

yang disampaikan tahan lama 
dalam ingatan anak. 

 

(6) Media Gambar / Foto, yakni media 
reproduksi asli dalam dua dimensi. 

Foto ini merupakan alat visual 

yang efektif karena dapat 
divisualisasikan sesuatu yang akan 

dijelaskan dengan lebih konkrit 
dan realistis. Informasi yang 
disampaikan dapat dimengerti 

dengan mudah karena hasil yang 
diragakan lebih mendekati 

kenyataan melalui foto yang 
diperlihatkan kepada anak-anak, 
dan hasilyang diterima anak-anak 

akan sama. Foto ini dapat 
mengatasi ruang dan waktu 

dimana sesuatu yang terjadi di 
empat lain dapat dilihat oleh orang 
yang berada jauh dari tempat 

kejadian dalam bentuk setelah 
kejadian itu berlalu. 

 
(7) Media Gambar Sederhana dengan 

Garis Lingkaran. 

Bagi guru yang kurang pandai 
dapat mempergunakan gambar 

sederhana dalam menerangkan 
materi pelajaran hanya dengan 
membuat garis dan lingkaran (stick 

figure). Gambar semacam ini 
digunakan hampir untuk semua 

tingkat pelajaran atau kecerdasan. 
Penggunanya tidak saja menarik 
perhatian dan memperjelas ide 

atau informasi yang dikemukakan. 
Gambar yang terdiri dari garis dan 

lingkaran ini merupakan alat yang 
ampuh untuk menyingkirkan 
hambatan buta huruf dan 

kesukaran bahasa. 
 

(8) Media Komik, yakni media yang 
mempunyai sifat sederhana, jelas, 
mudah dipahami. Oleh sebab itu 

media komik dapat berfungsi 
sebagai media yang informatif dan 

edukatif. Walaupun demikian 
penggunaan komik sebagai media 
pengajaran, guru harus berhati-hati 

sebab sering lebih bersifat 
komersil tanpa 
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mempertimbangkan akibat yang 

ditimbulkannya.  
 

(9) Transparansi, yakni gambar / film 
besar yang diproyeksikan oleh 
penyaji (guru) untuk 

menvisualisasikan konsep, proses, 
fakta, statistik, kerangka outline, 

atau ringkasan di depan kelompok 
kecil atau kelompok besar. 
 

Dongeng sebagai Sarana 

Berkomunikasi 

Pada waktu pelajaran Bahasa 
Indonesia dengan materi dongeng, peneliti 
tanyakan pada siswa buku-buku cerita 

(dongeng Indonesia) apa saja yang pernah 
mereka baca atau dengar. Serentak 

mereka mengucapkan dongeng “Si Kancil 
Mencuri Timun. Peneliti mencoba 
menanyakan dongeng lain yang pernah 

mereka dengar, ada yang menjawab 
“Bawang Merah Bawang Putih”, “Timun 

Mas”, “Ande-ande Lumut”.  Memang 
tidak banyak dongeng yang mereka 
ketahui karena stasiun TV kita justru 

menayangkan dongeng produksi dari luar 
sehingga yang melekat di pikirannya 

adalah tokoh-tokoh Spiderman, 
Superman, Batman. 

Menurut Haryani (dalam makalah 

“Mencerdaskan Anak dengan Dongeng), 
mendongeng dengan buku cerita yang 

bergambar ternyata juga bisa merangsang 
daya imajinasi anak untuk 
mengembangkan cerita berdasarkan 

gambar yang ia lihat. Contoh, saat anak 
melihat gambar mobil pada satu sisi 

halaman walaupun ia belum bisa 
membaca, si anak dengan sendirinya akan 
mengarang cerita yang berkaitan dengan 

mobil tersebut. Hal ini akan memberi efek 
yang positif bila orang tua mengarahkan 

secara benar. 
Begitu pula yang terjadi pada siswa 

SMP, ternyata anak-anak lebih 

bersemangat berdongeng dengan gambar 
yang telah mereka siapkan sebelumnya. 

Siswa  mudah menangkap gambar yang 

mereka lihat. Dari gambar, mereka lebih 
mudah bercerita atau berdongeng kepada 

temannya. Siswa yang semula terbata-bata 
untuk berdongeng menjadi lancar dalam 
mengemukakan ide-idenya sesuai dengan 

gambar yang disiapkan. Demikian juga 
dengan siswa yang semula tidak mau 

maju, akhirnya mau berdongeng di depan 
teman-temannya.  

 Dengan dongeng dapat 

mengembangkan daya pikir dan imajinasi, 
kemampuan berbicara serta daya 

sosialisasi karena melalui dongeng anak 
dapat belajar mengakui kelebihan orang 
lain sehingga menjadi lebih sportif. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, 
Haryani (dalam makalah “ Mencerdaskan 

Anak dengan Dongeng”, staff.uny.ac.id) 
mengemukakan bahwa melalui dialog 
batin dengan cerita yang didongengkan, 

tanpa sadar anak telah menyerap beberapa 
sifat positif, seperti keberanian, kejujuran, 

rasa cinta tanah air, kemanusian, 
menyayangi binatang, serta membedakan 
hal-hal yang baik dan buruk.    

Disamping itu, dongeng berfungsi 
menyampaikan ajaran moral dan juga 

menghibur. Dongeng termasuk cerita 
tradisional. Cerita tradisional adalah cerita 
yang disampaikan secara turun temurun. 

Suatu cerita tradisional dapat disebarkan 
secara luas ke berbagai tempat. 

Kemudian, cerita itu disesuaikan dengan 
kondisi daerah setempat. 
(http://www.scribd .com/ doc/ 29361106/ 

Definisi-Dongeng).   
Sementara itu, dalam Al-Quran 

kisah-kisah teladan pun bertebaran. 
Bahkan, sebagian isi Al-Quran berupa 
kisah. Kisah kepahlawanan dan kisah 

penuh motivasi lainnya, tak kurang-
kurangnya diurai dalam Al-Quran, hadist, 

dan sumber lainnya ( M. Noor, 2011: 56).  
Tuhan mendidik jiwa manusia menuju 
keimanan dan kebersihan rohani, dengan 

mengajak manusia berfikir dan merenung, 
menghayati dan meresapi pesan-pesan 
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moral yang terdapat dalam kitab suci, 

Beliau mengetahui akan jiwa manusia, 
mengetuk hati manusia antara lain dengan 

cerita-cerita atau dongeng. Karena metode 
ini (dongeng) sangat efektif untuk 
mempengaruhi jiwa anak-anak. Pertama, 

cerita pada umumnya lebih berkesan 
daripada nasehat murni, sehingga pada 

umumnya cerita terekam jauh lebih kuat 
dalam memori manusia. Cerita-cerita 
yang kita dengar di masa kecil masih bisa 

kita ingat secara utuh selama berpuluh-
puluh tahun kemudian. Kedua, melalui 

cerita manusia diajar untuk mengambil 
hikmah tanpa merasa digurui. Memang 
harus diakui, sering kali hati kita tidak 

merasa nyaman bila harus diceramahi 
dengan segerobak nasehat yang 

berkepanjangan (riannoteblog.blogspot. 
com /2011/03 makalah. dongeng.html). 

Dengan materi dongeng, siswa 

dilatih untuk berbicara di depan orang 
banyak dalam hal ini teman-teman satu 

kelasnya. Dengan kata lain mendongeng 
merupakan sarana untuk berkomunikasi 
dengan orang lain. Mendongeng juga bisa 

menjadi sarana efektif dalam 
menyampaikan pesan pada anak. Sebuah 

komunikasi dapat diterima dengan baik 
apabila antara pengirim pesan dengan 
penerima pesan memahami simbol- 

simbol yang telah disampaikan. Jadi 
komunikasi atau berkomunikasi berarti 

suatu upaya bersama orang lain, atau 
kebersamaan dengan orang lain dengan 
membentuk perhubungan. Dalam 

hubungan ini D. Lawrence Kincaid dan 
Wilbur Schramn (1977 dalam 

nellahutasoit.wordpress.com), menyebut 
komunikasi sebagai proses membagi atau 
menggunakan informasi secara bersama 

dan pertalian antar peserta dalam proses 
informasi.  

Salah satu bentuk komunikasi yang 
efektif adalah melalui gambar karena 
siswa lebih tertarik dengan gambar dan 

membuat siswa berimajinasi lebih tinggi 
untuk menerima yang ingin disampaikan 

dari gambar tersebut. Melalui gambar, 

siswa melibatkan panca inderanya untuk 
menuangkan dalam cerita (dongeng). 

Siswa juga lebih aktif berdongeng dengan 
gambar yang telah dibuatnya karena 
dialah yang berperan sebagai sutradara. 

Siswa membawa alur dongeng. Secara 
tidak langsung, siswa memerankan dua 

karakter dalam dongeng. Karakter 
tersebut adalah karakter jahat dan karakter 
baik. Karakter baik itu muncul pada 

tokoh-tokoh dongeng seperti: Bawang 
Putih, Ibu Malin Kundang, Timun Mas. 

Sedang karakter jahat tampak pada tokoh-
tokoh seperti: Bawang Merah dan Ibunya, 
Malin Kundang, Raksasa pada dongeng 

Timun Mas.  
Selain  karakter berbeda yang 

disampaikan dalam dongeng, siswa juga 
menyampaikan pesan moral dalam 
dongeng. Pesan moral itu dapat terlihat 

pada karakter tokoh. Tokoh yang jahat 
pada akhirnya akan mengalami 

kemalangan atau nasib yang buruk. 
Sedangkan tokoh yang baik akan 
mengalami kebahagiaan atau nasib yang 

baik. Oleh karena itu, dongeng memang 
merupakan sarana yang paling efektif 

untuk berkomunikasi dengan orang lain. 
Komunikasi itu akan lebih mudah 
disampaikan apabila didukung dengan 

media yaitu gambar. 
 

Manfaat Dongeng 

Ada banyak manfaat ketika seorang 
ibu berdongeng kepada anaknya. Berikut 

ini akan peneliti kemukakan manfaat dari 
dongeng. 

(1) Merangsang Imajinasi 
Mendongeng bukanlah 

pekerjaan yang tanpa arti apa-apa, 

dengan mendongeng kita dapat 
merangsang imajinasi anak, 

mengajak anak untuk berfantasi ria 
dalam pikirannya dan itu merangsang 
otak bekerja lebih aktif. 

 
(2) Meningkatkan kecerdasan 
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Saat otak anak menerima, 

menangkap, memahami, dan 
menyimpannya di memori maka otak 

anak akan bekerja lebih aktif dan saat 
itu stimulasi kecerdasan anak pun 
berlangsung, simpul-simpul syaraf 

otak semakin banyak tersambung 
sehingga kecerdasan anak 

berkembang dengan baik. 
 

(3) Menambah Perbendaharaan 

Saat mendongeng akan banyak 
kata-kata baru yang akan didengar 

oleh anak, mulai dari nama benda, 
nama binatang, nama buah, nama 
gedung, nama kendaraan, dan nama-

nama baru lainnya. 
 

(4) Mempererat hubungan  
Melalui kata-kata, pelukan, 

belaian, senyuman, kontak mata, 

ekspresi, dan lainnya akan 
mempererat hubungan antara anak 

dan orang tua, dan tentu saja 
menciptakan situasi yang baik untuk 
perkembangan mental maupun 

fisiknya, dengan begitu anak akan 
tumbuh dan berkembang jauh lebih 

baik. 
(5) Menanamkan cinta buku 

Dengan mendongeng kepada 

anak secara tidak langsung berarti 
mengenalkan sebuah benda bernama 

buku. Jika anak tertarik dengan buku 
karena berisi gambar berwarna-warni 
yang lucu dan unik sehingga dalam 

diri anak akan muncul kecintaan pada 
buku. 

 
(6) Ada pesan moral 

Di dalam suatu cerita dongeng 

biasanya terdapat pesan moral baik 
yang positif  contohnya sifat tolong 

menolong, baik hati, tidak sombong 
dari karakter tokoh dongeng. Dengan 
demikian moral positif akan terekam 

di otak sehingga kelak ketika anak 

tumbuh dewasa akan mengetahui 

mana yang baik dan buruk.  
 

(7) Pengetahuan baru 
Cerita dalam dongeng 

mengandung banyak informasi baru 

dan bermanfaat bagi anak. 
 

(8) Sebagai sarana untuk membangun 
karakter anak 

Hubungan kegiatan anak 

mendongeng dengan pembentukan 
kepribadian anak terjadi saat anak 

mulai dapat mengidentifikasi tokoh. 
Ketika anak ikut hanyut dalam cerita, 
ia segera melihat dongeng dari mata, 

perasaan, dan sudut pandangnya. 
 

(9) Menstimulasi rasa ingin tahu 
Dongeng yang kerahasiaan 

ceritanya terjaga dapat membuat anak 

betah berlama-lama duduk hanya 
karena ingin mengetahui akhir cerita 

dongeng yang mereka dengar. Rasa 
ingin tahu itu penting karena dapat 
menjadi pintu masuk ilmu 

pengetahuan. 
 

 
 

(10) Menstimulasi jiwa petualangan 

Melalui dongeng, anak akan 
belajar tentang banyak hal dari 

lingkungan di sekitarnya. Kegiatan 
mendongeng dapat member inspirasi 
anak untuk berpetualang seperti 

tokoh yang ia dengar dari dongeng. 
 

(11) Anak dapat menempatkan dirinya di 
tengah masyarakat dengan benar 

Anak bisa memahami hal mana 

yang perlu ditiru dan yang tidak 
boleh ditiru. Ha ini akan membantu 

mereka dalam mengidentifikasi diri 
dengan lingkungan sekitar di samping 
memudahkan mereka menilai dan 

memposisikan diri di tengah-tengah 
orang lain. 
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Semua orang ingin anaknya menjadi 

manusia yang unggul baik dari sisi 
kecerdasan. Namun, terkadang orangtua 

lebih banyak menekankan kecerdasan 
merupakan hal-hal yang berkaitan dengan 
sesuatu yang berbau akademis 

(sekolahan).   Banyak orang masih 
terbatas dengan konsep kecerdasan. 

Cerdas seharusnya tidak hanya berkaitan 
dalam hal akademik saja namun juga 
kecerdasan intelektual, emosional, 

spiritual, kecerdasan intrapersonal dan 
interpersonal, kecerdasan terhadap alam 

(natural). 
Tugas sebagai orangtua adalah 

memfasilitasi anak untuk menjadi pribadi 

yang lebih baik sesuai dengan kelebihan 
yang dimilikinya.  

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

rancangan penelitian tindakan kelas 
(classroom action research) yang berusaha 

mengkaji dan merefleksikan secara 
mendalam beberapa aspek dalam kegiatan 
belajar mengajar. Beberapa aspek tersebut 

antara lain partisipan siswa, interaksi 
guru-siswa, interaksi antar siswa. Hal ini 

diperlukan untuk dapat menjawab 
permasalahan penelitian dan kemampuan 
siswa dalam bercerita. 

Penelitian ini dibagi dalam dua 
siklus yang disesuaikan dengan alokasi 

waktu dan topik yang dipilih. Menurut 
Kemmis dan McTaggart (1988:14), 
menyatakan bahwa model penelitian 

adalah berbentuk spiral. Tahapan 
penelitian tindakan pada suatu siklus 

meliputi perencanaa, pelaksanaan 
observasi dan refleksi. Siklus ini berlanjut 
dan akan dihentikan apabila hasil yang 

dicapai sudah menurut kebutuhan. 
Data yang dipergunakan pada 

penelitian ini diambil dari nilai 
mendongeng dari buku cerita atau buku 
dongeng yang dibaca. Sumber data adalah 

siswa kelas VII F SMP Negeri 48 
Surabaya dengan jumlah 40 siswa. 

 

Analisis Data  

Menurut buku PLPG (2011:33) 

prosedur penggunaan media pembelajaran 
(baik audio, audio visual, maupun media 
grafis) secara klasikal terdiri dari 4 

kegiatan, yakni (1) persiapan, (2) 
pelaksanaan, (3) evaluasi, dan (4) tindak 

lanjut. Berdasarkan siklus dasar ini, 
peneliti mengadakan perbaikan-perbaikan 
yang akan dilaksanakan pada siklus 

berikutnya. Tindakan seperti ini dilakukan 
terus menerus sampai ada perbaikan. 

 
Siklus I 

1. Tahap Persiapan  

Peneliti mempersiapkan 
pembelajaran KD 7.1. menceritakn 

kembali cerita anak yang dibaca. Pada 
pertemuan sebelumnya, peneliti telah 
memberi tugas pada siswa untuk 

membaca cerita dongeng yang telah 
peneliti siapkan. Selain itu, peneliti 

meminta siswa untuk menggunakan 
media gambar sebagai penunjang 
kegiatan bercerita (berdongeng). 

Peneliti juga mempersiapkan lembar 
observasi pengolahan belajar aktif. 

 
2. Tahap pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan pada kelas 
VII F dengan jumlah siswa 40 siswa. 

Adapun proses pembelajaran mengacu 
pada tahap persiapan. Pengamatan 
dilaksanakan selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Siswa 
secara individu diberi kesempatan 

untuk maju dan menceritakan kembali 
buku cerita yang telah dibaca. Kriteria 
penilaian siswa berdongeng meliputi: 

(1)siswa dapat menceritakan pokok-
pokok  cerita dengan lancar; (2) siswa 

dapat merangkai pokok-pokok cerita 
menjadi urutan cerita; dan (3) siswa 
dapat menceritakan kembali cerita 

dengan bahasa lisan maupun tulis.  
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Dari 40 siswa yang maju, 

hasilnya masih mengecewakan. Siswa 
yang berani tampil tanpa ditunjuk dan 

siap dengan gambar yang dibawa 
hanya 18 siswa. Siswa yang maju 
dengan ditunjuk peneliti dan tidak siap 

membawa media gambar sebanyak 11 
siswa, sedangkan 11 siswa tidak siap 

bercerita. Ketidaksiapan 11 siswa ini 
karena mereka belum membaca dan 
tentu saja tidak menyiapkan media. 

Sedangkan berdasarkan bahasa 
yang mereka gunakan, masih banyak 

yang sering keliru mencampurkan 
antara bahasa Indonesia dan bahasa 
Jawa. Hal ini dilatarbelakangi sebagian 

besar siswa menggunakan bahasa Jawa 
sebagai bahasa ibu di rumah dan dalam 

pergaulan sehari-hari. Berikut ini data 
siswa kelas VII F. 

 

Kriteria 
Jml  

Siswa 
Siswa yang tampil dan siap dengan 

media 
18 

Siswa yang tampil tanpa media 11 

Siswa yang tidak siap tampil 11 

 

Berdasarkan hasil tabel di atas, 
tingkat keberhasilan siswa yang tampil 
dan siap dengan media gambar hanya 

45 % siswa. Hal ini menunjukkan 
siswa kurang memperhatikan guru. 

Hasil penelitian masih kurang 
memuaskan karena perhatian siswa 
tidak fokus. Kendala yang lain, siswa 

masih malu untuk maju karena 
mungkin siswa kelas VII merupakan 

peralihan dari jenjang Sekolah Dasar 
ke jenjang Sekolah Menengah Pertama 
(SMP). Kebiasaan berbicara di depan 

teman-temannya perlu ditingkatkan 
untuk menumbuhkan rasa percaya diri. 

Hasil tersebut secara klasikal 
menunjukkan masih belum tuntas 
sebab presentase 45 % masih jauh dari 

presentase ketuntasan yang 
dikehendaki yaitu sebesar 75 %. 

 

3. Tahap Evaluasi 

Dalam pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar diperoleh informasi 
berdasarkan hasil pengamatan sebagai 
berikut. 

(1) Guru kurang memotivasi siswa 
(2) (2)Guru kurang memanfaatkan 

waktu dengan baik 
(3) Masih banyak siswa yang kurang 

antusias terhadap pelajaran ini. 

 

4. Tahap Tindak Lanjut 

Pada tahap ini, peneliti 
mengevaluasi kurang minatnya siswa 
terhadap pembelajaran ini. Peneliti 

memberi dorongan pada siswa agar 
mereka giat membaca sebab dengan 

membaca siswa akan mendapat 
informasi pengetahuan yang lebih luas 
dan baik.  

Hasil yang diperoleh dari siklus I 
masih sangat mengecewakan. Oleh 

karena itu, peneliti melaksanakan 
tindak lanjut pada siklus II. 

 

Siklus II 

1. Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini, peneliti 
mempersiapkan perangkat 
pembelajaran KD 7.1 menceritakan 

kembali cerita anak yang dibaca. Kalau 
pada siklus I, peneliti menentukan 

buku dongeng yang wajib dibaca. Pada 
siklus II, peneliti memberi kebebasan 
untuk memilih buku dongeng yang 

mereka baca. Siswa diminta untuk 
membaca buku dongeng yang ada di 

perpustakaan, di Taman Bacaan, atau 
buku cerita (dongeng) yang mereka 
miliki. Siswa juga diminta untuk 

melengkapi materi dongeng dengan 
gambar yang telah disiapkan dari 

rumah.  Peneliti menyiapkan lembar 
observasi siswa belajar aktif. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 
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Pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan di kelas VII 
F dengan jumlah siswa 40 siswa. 

Adapun proses pembelajaran mengacu 
pada rencana pelajaran dengan 
memperhatikan revisi pada siklus I 

sehingga kesalahan atau kekurangan 
pada siklus I tidak terulang di siklus II. 

Pengamatan dilakukan selama proses 
pembelajaran berlangsung. Siswa 
diminta untuk maju satu persatu 

dengan media gambar yang telah 
disiapkan dari rumah. 

Hasil yang diperoleh pada sikus 
II ini sebagai berikut. 

 

Kriteria Jmlh Presentase 

Siswa yang tampil 
dan siap dengan 
media gambar 

32 80 % 

Siswa yang tampil 

tanpa media 
4 10 % 

Siswa yang tidak 
siap tampil 

4 10 % 

 

Berdasarkan tabel di atas, siswa 
yang tampil dan siap dengan media 
gambar sebanyak 80 %. Sedangkan 

siswa yang tampil tanpa menggunakan 
media sebanyak 4 siswa (10%) dan 

siswa yang tidak siap tampil sebanyak 
4 (10 %). Hal ini berarti ada 
peningkatan hasil belajar pada siklus 

II. Hasil ini menunjukkan bahwa 
secara klasikal pembelajaran pada 

siklus II telah mengalami ketuntasan 
belajar dari semula hanya 45 % 
menjadi 80% telah tercapai sehingga 

ketuntasan yang dikehendaki telah 
tercapai.  

Tercapainya ketuntasan belajar 
ini dipengaruhi oleh siswa diberi 
kebebasan untuk menentukan sendiri 

buku cerita (dongeng) sehingga siswa 
memiliki kebebasan untuk 

mengekspresikan ide-idenya. Siswa 
juga bebas berkreasi dengan gambar 

yang telah disiapkan dari rumah 

sebagai penunjang ceritanya. 
Pemakaian bahasa Jawa yang 

sering dicampuradukkan dengan 
bahasa Indonesia juga sudah 
berkurang. Peneliti berperan aktif 

untuk mengingatkan siswa agar 
memakai bahasa Indonesia yang baik 

sebab siswa sedang berbicara di depan 
umum dalam hal ini teman-temannya 
sendiri. 

 
3. Tahap Evaluasi 

Pada tahap ini dalam pelaksanaan 
kegiatan pembelajaran diperoleh 
informasi dari hasil pengamatan 

sebagai berikut. 
(1) Memotivasi siswa agar siswa giat 

membaca buku 
(2) Menanamkan rasa percaya diri 

bahwa siswa memiliki 

kemampuan untuk bercerita 
(berdongeng) di depan orang 

banyak dalam hal ini teman satu 
kelasnya 

(3) Berdasarkan hasil pengamatan, 

siswa di siklus II menjadi lebih 
aktif dan kreatif selama mereka 

bercerita 
(4) Kekurangan pada siklus 

sebelumnya telah mengalami 

perbaikan dan peningkatan 
sehingga menjadi lebih baik 

(5) Hasil belajar pada siklus II telah 
mencapai ketuntasan 
 

4. Tahap Tindak Lanjut 

Berdasarkan tahap evaluasi 

tersebut, tidak perlu dilakukan tindak 
lanjut, tetapi yang perlu diperhatikan 
untuk tindakan selanjutnya adalah Pada 

siklus II, peneliti yang juga bertindak 
sebagai guru telah melaksanakan 

pembelajaran dengan baik. Hal ini 
dapat dilihat dari aktivitas siswa dan 
peningkatan hasil belajar yang dicapai 

siswa. Oleh memaksimalkan dan 
mempertahankan apa yang telah ada 
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dengan tujuan agar pada pelaksanaan 

proses belajar mengajar selanjutnya 
untuk materi bercerita (berdongeng) 

dapat diterapkan dengan media gambar 
agar siswa mudah menceritakan 
kembali dari buku cerita yang 

dibacanya. 
 

Simpulan  

Di era sekarang ini, mendongeng 
merupakan sarana efektif untuk 

mengajarkan kebaikan kepada anak-anak  
sebab dalam dongeng tersirat pesan 

moral. Dongeng  juga dapat dijadikan 
sarana hiburan. Oleh karena itu, anak 
perlu dikenalkan dongeng-dongeng 

Indonesia agar mereka tetap mewarisi 
nilai-nilai luhur dari nenek moyang. 

Salah satu media yang efektif untuk 
mendongeng adalah gambar sebab dengan 
media gambar, siswa dapat melibatkan 

segala panca inderanya untuk larut dalam 
dongeng. Disamping itu, media gambar 

dapat merangsang imajinasi siswa untuk 
mengembangkan cerita berdasarkan 
gambar yang dilihatnya.  

Mendongeng merupakan sarana 
untuk berkomunikasi dengan orang lain. 

Dalam komunikasi itulah siswa belajar 
untuk berbicara dalam hal ini 
mendongeng di depan orang banyak yaitu 

teman satu kelasnya. 
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