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 PERANAN KARANG TARUNA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN 

PERMUKIMAN DI KAMPUNG SURABAYA  

(I Nengah Sudiana) 

 

 
ABSTRACT 

 
Ecological settlement fundamental human needs which also has strategic role in 

establishment of national identity. Therefore it needs to be nurtured and developed 

for the continuation and enhancement of life and livelihoods. Environmental 

management is a form of ecological settlement. The aims of this research are 

increasing the role of young in environmental management and increasing 

community participation in the management of environment  settlement (includes 

reforestation, solid waste management, water treatment (IPAL), waste, water, and 

sanitation). The research data was obtained through questionnaires, interviews and 

direct observation of the physical condition of the residential area. The result of this 

study indicated that the participation of young as well as Surabaya city government 

in implementing programs in an integrated development of urban areas has a role in 

increasing of environment management. 

 

Keywords: ecological settlement, community participation, management of 

environment settlement. 

 

I. PENDAHULUAN 

Kampung merupakan lingkungan 

suatu masyarakat yang sudah mapan, 

yang terdiri atas golongan 

berpenghasilan rendah dan menengah, 

yang pada umumnya tidak memiliki 

prasarana, utilitas dan fasilitas sosial 

yang cukup, baik jumlah maupun 

kualitasnya. 

Dengan kondisi prasarana 

lingkungan yang cukup, diperlukan 

partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaannya. Untuk meningkatkan  

partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan prasarana lingkungan, 

diperlukan pula peran pemerintah 

Kota Surabaya. Oleh karena jumlah 

kampung di Surabaya sangat banyak 

dan heterogen, salah satu usaha yang 

telah dilakukan oleh pemerintah kota 

Surabaya adalah dengan mengadakan 

lomba Surabaya Cantik Green and 

Clean yang diadakan setiap tahun. 

Untuk mewujudkan kampung yang 

asri dan pengelolaan lingkungan yang 

baik, warga terus diberi semangat dan 

sosialisasi, motivasi agar warga 

berpikir bahwa hal itu bukan untuk 

dirinya sendiri, tetapi juga demi 

lingkungan. Hal tersebut dibutuhkan 

perjuangan dan sosialisasi yang 

intensif untuk menggerakkan 

kesadaran warga terutama karang 

taruna. 

Di kawasan RW IV Gunung 

Anyar, jumlah pengangguran dari 

karang taruna sebelumnya mencapai 
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40%. Beragam upaya dilakukan untuk 

menekan angka pengangguran 

tersebut, sehingga sekarang menjadi 

sekitar 5%. Jumlah pengangguran 

yang besar dapat menjadi kendala 

tersendiri. Dampaknya, rawan terjadi 

tindak kejahatan dan kampung tidak 

terawat.  

Perlahan-lahan beragam pelatihan 

digencarkan termasuk pemahaman 

kepada warga untuk bisa bangkit. Saat 

ini, angka pengangguran dapat 

ditekan; wargapun memiliki kegiatan 

atau mata pencaharian, sehingga 

mereka sekarang berani membina 

rumah tangga. Selain menekan angka 

pengangguran, warga juga 

memanfaatkan lahan kosong. Lahan 

tersebut sebelumnya  sangat kumuh, 

banyak rongsokan ditaruh di lahan 

tersebut. Lantaran terkesan kusam dan 

kotor, akhirnya lahan itupun dirombak 

menjadi kebun. Hasilnya, lahan kini 

berubah, tidak lagi kusam dan kotor. 

Warna hijau dan warna-warni bunga 

mendominasi diberbagai sisi. Bahkan, 

terkesan sejuk dengan jaring-jaring 

yang kerap dijumpai pada green 

house. Di kebun itu tersedia berbagai 

jenis tanaman.. Di antaranya, cabai, 

tomat, terong, dan pare. Ada juga 

berbagai tanaman bunga dan jenis 

krokot. Semuanya ditanam dalam 

ratusan pot mini. Hal itu merupakan 

tempat pembibitan. Pagi dan sore 

tanaman-tanaman tersebut disiram 

dengan air hasil IPAL atau hasil water 

treatment. Ketika sudah tampak besar, 

tanaman-tanaman itu didistribusikan 

kepada warga dengan ditata di 

sepanjang gang perkampungan. 

Tanaman-tanaman itupun seakan tidak 

pernah habis, karena setiap tumbuh 

besar bisa dilakukan pembibitan. 

 

II. TUJUAN PENELITIAN 

a. Mendeskripsikan peran karang 

taruna dalam pengelolaan 

lingkungan permukiman. 

b. Mendeskripsikan partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan 

prasarana lingkungan permukiman. 

 

III. LANDASAN TEORI 

Agenda 21 dan konsep 

sustainable development dalam 

pembangunan permukiman, yaitu 

Rumah yang layak bagi semua, 

Permukiman yang aman, sehat, 

menyatu dengan lingkungannya dan 

mendukung integrasi sosial, 

Pengelolaan permukiman yang efektif, 

efisien, transparan dan berkelanjutan. 

 

IV. METODE PENELITIAN 

a.  Populasi dan sampel 

Penelitian ini merupakan kajian 

kepustakaan berupa review literatur 

yang mendukung data primer. 

 

b. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data 

diperoleh sebagai berikut : 

- Pengumpulan data primer 

1. Wawancara. 

2. Kuesioner. 

3. Observasi. 

-  Pengumpulan data sekunder 

   Dengan melakukan studi pustaka 

c. Teknik Analisis 
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Tujuan dari analisis dan 

pembahasan adalah mengolah semua 

data yang terkumpul untuk 

mengetahui kaitan antara satu data 

dengan data lainnya. Penelitian ini 

dilakukan secara kuantitatif, yaitu 

penelitian yang sangat dipengaruhi 

oleh permasalahan yang ada maupun 

tujuan penelitian. 

V. PEMBAHASAN 

Untuk meningkatkan kualitas 

lingkungan permukiman, dibutuhkan 

peran karang taruna dan kegotong 

royongan warga agar terwujud 

kampung yang hijau, bersih dan sehat. 

Dari hasil pengolahan data yang terdiri 

dari 1000 rumah yang disurvei, maka 

rata-rata peran karang taruna dalam 

pengelolaan lingkungan,  antara lain 

melakukan penghijauan di masing-

masing rumah. Sedangkan di kampung 

Rungkut Menanggal, peran karang 

taruna dalam pengeloaan lingkungan, 

yaitu dengan membuat rumah 

pembibitan vertikal yang dapat 

menurunkan suhu udara.  

Untuk pengelolahan sampah kering, 

dengan menggunakan 4 R (reuse, 

reduce, recycle, dan repair),  dijadikan 

yaitu dengan pembentukan bank 

sampah dengan cara dipilah dan diolah 

menjadi berbagai suvenir maupun 

hiasan yang bernilai jual tinggi dan 

untuk sampah basah dibuat pupuk 

kompos, sedangkan untuk pengelolaan 

IPAL/teknologi water treatment, air 

bersih dan sanitasi lingkungan, hal ini 

cukup banyak kampung-kampung 

yang melakukannya. 

 

a. Meningkatkan Peran Karang 

Taruna dalam Pengelolaan 

Permukiman 

Dari hasil pengolahan data, hanya 

peran karang taruna di  kawasan RW 

IV Gunung Anyar yang paling 

menonjol, yaitu jumlah pengangguran 

dari karang taruna sebelumnya 

mencapai 40 %. Namun beragam 

upaya dilakukan untuk  menekan 

angka pengangguran tersebut, 

sehingga sekarang menjadi sekitar 5 

%. Jumlah pengangguran yang besar 

bisa menjadi momok tersendiri. 

Dampaknya, rawan terjadi tindak 

kejahatan dan kampung tidak terawat. 

Perlahan-lahan beragam pelatihan 

digencarkan termasuk pemahaman 

kepada warga untuk bisa bangkit. Saat 

ini, angka pengangguran dapat 

ditekan; wargapun memiliki kegiatan 

atau mata pencaharian, sehingga 

mereka sekarang berani membina 

rumah tangga. 

Salah satu usaha yang dilakukan oleh 

karang taruna adalah membuat : 

- Rumah pembibitan vertikal itu 

dibangun setinggi 2,5 meter. Bahan 

yang digunakan adalah besi 

galvalum. Rumah tersebut 

dibangun vertikal dengan 

kemiringan 60o. Selain tempat 

untuk meletakkan bibit-bibit 

tanaman, rumah pembibitan itu 

dilengkapi drainase atau sistem 

pengairan otomatis. Pipa-pipa 

disusun disetiap sudutnya. 

Tujuan rumah pembibitan itu 

dibangun, untuk melihat penurunan 

suhu udara setelah penanaman. 

Hasilnya, suhu udara yang biasanya 
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32o-35o Celcius, bisa turun sekitar 

4o Celcius dan hasilnya ini bisa 

sampai dibawah 30o Celcius, 

sehingga suasana jadi nyaman. 

 

 
 

Gambar 1. Rumah pembibitan vertikal 

difungsikan untuk penghijauan dan 

mendinginkan bagian dalam ruang sekitar 

4
o
 Celsius. 

 

b. Meningkatkan Partisipasi 

Masyarakat  

Dari hasil pengolahan data warga 

yang membuat pupuk kompos dari  

sampah basah, di antaranya warga 

kampung Tembok Dukuh, yakni 

membuat pupuk kompos di tabung 

plastik. 

Pupuk kompos tersebut dibuat dari 

sampah basah rumah tangga, seperti 

sisa nasi dan sayur; serta sampah 

lingkungan yang berupa dedaunan dan 

kulit buah-buahan. Semua sampah 

tersebut dimasukkan dalam tabung 

komposter. Total ada enam tabung 

komposter. Dengan tabung komposter 

yang memiliki volume 80 liter air, 

warga panen pupuk kompos tiap 

delapan bulan. Prosesnya adalah 

dengan melepas tali penahan, tabung 

lantas digulingkan. Hasil dari sampah 

basah tersebut kemudian dicampur 

dedak dan air gamping (kapur) 

secukupnya. Setelah itu, dikeringkan 

selama tiga hari. Keunggulan pupuk 

kompos adalah, jika pupuk biasa harus 

ditabur tiap empat bulan sekali, dan 

apabila menggunakan pupuk kompos 

cukup 6-8 bulan sekali dan pemakaian 

pupuk kompos ini cukup efektif, 

tinggal menyiram tanaman saja, tidak 

perlu sering memberikan pupuk. 

 

 
Gambar 2. Membuat pupuk kompos di 

tabung plastik  

 

Warga kelurahan Rungkut Asri 

Timur, mengolah sampah dengan 

menggunakan teknologi modern 

dengan membangun rumah kompos 

atau peleburan sampah berskala besar 

dan terpusat. Luas bangunan rumah 

kompos adalah (8x25) meter. 

Teknologi modern tersebut mampu 

mengolah semua jenis sampah yang 

dihasilkan warga dan teknologi 

tersebut dibuat sendiri oleh salah 

seorang warga, sehingga 

pembuatannya tak mengeluarkan 

banyak biaya. 
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Gambar 3. Rumah kompos. 
 

Warga kelurahan Gundih, mengolah 

sampah basah dengan sistem takakura 

 

 
 

Gambar 4. Sistem pengomposan dengan 
menggunakan keranjang yang disebut 
takakura. 
 

Proses pembuatan pupuk kompos 

dengan keranjang takakura : 

- Siapkan hasil sampah dari takakura 

atau komposter. 

- Campur dengan dedak dan air 

kapur. 

- Diamkan selama tiga hari. 

- Sebar pupuk ke pot-pot tanaman. 

Keunggulan : 

- Kandungan unsur hara lebih baik. 

- Tanah yang menggunakan pupuk 

ini bisa tahan 8-10 bulan tanpa 

ganti pupuk. 

 
Dari hasil pengolahan data warga 

yang membuat IPAL, di antaranya 

adalah warga Simokerto, yang 

membuat IPAL (instalasi pengolahan 

air limbah) secara swadaya. 

Pembuatan instalasi tersebut tidak 

kalah oleh buatan pabrik. Air hasil 

olahan sangat jernih dan tidak bau. 

Padahal, sumbernya dari selokan. 

Caranya, air disaring dua kali, terdapat 

dua saringan. Setiap filter berisi pasir, 

ijuk, dan kerikil. Air hasil olahan 

lantas didistribusikan melalui pipa ke 

12 titik. Hal ini juga menggunakan 

pipa sprinkler untuk mengalirkan air 

hasil IPAL. Saking jernihnya, air 

tersebut bisa dimanfaatkan untuk 

menyiram tanaman dan mencuci 

sepeda motor. 

 

 
 

Gambar 5. Penggunaan pipa sprinkler 
untuk mengalirkan air hasil IPAL. 
 

Pengelolaan air limbah yang 

dibuat oleh warga kelurahan Kali 

Rungkut diberi nama IPAL Alaska, 

yang merupakan singkatan dari air 

limbah asal kali, karena memang air 

yang diolah berasal dari kali didepan 
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kampung. Namun karena teknologi 

yang digunakan masih sederhana, 

maka air hasil IPAL belum 100 % 

jernih, sedangkan untuk menjernihkan 

air yang dihasilkan sebaiknya 

ditambah kaporit atau tawas, supaya 

lebih jernih dan tidak bau. 

 

 
 

Gambar 6. Kondisi IPAL Alaska (air 
limbah asal kali) 

 

Pada tahun 2012, di kelurahan 

Gundih dapat bantuan mesin Water 

Treatment, agar hasil pengolahan air 

limbahnya lebih jernih, selain itu 

tinggi tandon air ditambah 4 meter. 

Dengan demikian air yang dihasilkan 

dapat dimanfaatkan secara luas. 

 

 

Gambar 7. Kondisi tandon air dengan 

ketinggian 4 meter. 

 

Warga Jambangan, mengolah air 

limbah dengan membuat IPAL, 

kemudian hasil dari IPAL disalurkan 

ke tandon atas untuk dipanaskan 

menggunakan energi matahari. 

Hasilnya disalurkan ke rumah-rumah 

warga yang membutuhkan untuk 

mandi. 

 

 
 

Gambar 8. Kondisi tandon  untuk 

pemanas air menggunakan energi 

matahari. 

 

VI. KESIMPULAN 

a. Peran karang taruna dalam 

pengelolaan lingkungannya adalah  

dengan menghasilkan karya yang 

inovatif; yaitu membuat rumah 

pembibitan vertikal yang 

difungsikan untuk penghijauan 

dan dapat mendinginkan bagian 

dalam ruang, sehingga suhunya 

dapat turun sekitar 4o Celsius. Hal 

ini berkat  beragam usaha  

pelatihan digencarkan termasuk 

pemahaman kepada karang taruna  
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tentang pengelolaan lingkungan 

permukimannya, agar karang 

taruna bisa bangkit, sehingga 

jumlah pengangguran dari karang 

taruna yang sebelumnya mencapai 

40% dapat  turun menjadi 5%. 

b. Untuk meningkatkan  partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan 

prasarana lingkungan, diperlukan 

pula peran pemerintah Kota 

Surabaya. Salah satu usaha yang 

telah dilakukan oleh pemerintah 

kota Surabaya adalah dengan 

mengadakan lomba Surabaya 

Cantik Green and Clean yang 

diadakan setiap tahun, sehingga 

masyarakat dapat menghasilkan 

beragam karya yang inovatif, 

antara lain; yaitu  membuat pupuk 

kompos di tabung plastik, rumah 

kompos, sistem pengomposan 

dengan menggunakan keranjang 

yang disebut takakura, 

penggunaan pipa sprinkler untuk 

mengalirkan air hasil IPAL, 

kondisi IPAL Alaska (air limbah 

asal kali), kondisi tandon air 

dengan ketinggian 4 meter, 

kondisi tandon  untuk pemanas air 

menggunakan energi matahari. 
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HUBUNGAN ANTARA PENGUASAAN KOSA KATA DAN KALIMAT 

EFEKTIF DENGAN KETERAMPILAN MENULIS NARASI SISWA KELAS V 

SDN WONOKUSUMO V SURABAYA 

(Riyo Darminto) 

 

 

ABSTRACK 

 

This study aimed to describe : 1 ) the relationship between vocabulary mastery with 
narrative writing skills of fifth grade students of SDN Wonokusumo II Surabaya ; 2 ) 

Relationship Mastery effective sentence with narrative writing skills of fifth grade 
students of SDN Wonokusumo II Surabaya ; 3 ) the relationship between vocabulary 

mastery and effective sentences with narrative writing skills fifth grade students of SDN 
Wonokusumo. II Surabaya. 
       The method used in this study is correlational survey method . The study population 

was a fifth grade students of SDN Wonokusumo II Surabaya consisting of 62 students . 
Samples for this study totaled 62 te.rmasuk study population . Instruments for collecting 

data is to test vocabulary , and procurement of effective sentence narrative writing skills 
test . The data analysis technique used is regression analysis with the 0.01 correlation . 
       From the analysis of the data , and the linearity test and the significance of regression 

that has been done in detail with the help of SPSS 16.0 for window and on the 
interpretation of hypothesis testing in advance , it can be drawn a conclusion , namely: 1 

)      There is a positive relationship between the two variables the relationship between 
vocabulary mastery words with narrative writing skills with degrees ( levels ) r greater 
than 0.671 hitungsebesar table r of 0.24 with a significance level of 1 % . 2 ) . There is a 

positive relationship Mastery effective sentence with narrative writing skills with degrees 
( levels ) count of 0.68 r greater than r table value of 0.24 with a significance level of 1 % 

. 3 ). 
There is a positive correlation between vocabulary mastery , mastery of effective 

sentence together with the ability to write narrative , with the degree ( level ) 0.738 

hitungsebesar r greater than r table value of 0.24 with a significance level of 1 % . With a 
price of 35.370 and F major contribution to 54.5 % . Therefore, this study concluded that 

the mastery of vocabulary and mastery of effective sentences together contribute 
significantly to the ability to write narrative . 

 

 
 

Kata kunci : Kosa Kata,Kalimat Efektif,Menulis Narasi 
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I.  PENDAHULUAN 

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan 
untuk meningkatkan kemampuan peserta didik 

untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia 
yang benar, baik secara lisan maupun tulis, 
serta menumbuhkan apresiasi terhadap karya 

sastra manusia Indonesia. Menulis merupakan 
keterampilan yang mensyaratkan penguasaan 

bahasa yang baik. Menulis sebagaimana 
berbicara, merupakan keterampilan yang 
produktif dan ekspresif. 

Di Sekolah Dasar keterampilan bahasa 
terutama menulis sudah mulai ditekankan. 

Pada hakikatnya, siswa telah menyadari bahwa 
kemampuan menulis merupakan sarana untuk 
berkomunikasi, atau bekal melanjutkan studi 

ke jenjang yang lebih tinggi. Namun perlu 
diketahui bahwa setiap mendapat tugas 

menulis siswa seringkali mengalami kesulitan. 
Kesulitan tersebut dapat berupa kesulitan 
dalam pemilihan kosa kata yang tepat, kurang 

lancar menulis, maupun kurang jelas dalam 
mengungkapkan gagasannya. Kenyataan ini 

yang dialami siswa kelas V SDN 
Wonokusumo V yang selama ini kurang baik 
dalam hal menulis. Guru pada umumnya 

menerangkan hal-hal yang berkenaan dengan 
teori menulis. Sementara pelatihan menulis 

yang sebenarnya jarang dibahas atau 
disampaikan, seperti penggunaan tanda baca 
dalam menulis, memadukan kalimat, 

menyatukan paragraf yang baik, kurang 
mendapat perhatian. Sehingga pada saat di 

adakan tes keterampilan menulis ketuntasan 
belajar siswa sangat rendah artinya masih di 
bawah KKM. Tolok ukur keberhasilan 

mengajar didasarkan pada ketuntasan belajar 
75 dan porsentase 85% untuk ketuntasan 

belajar secara klasikal belum tercapai. Hasil 
tes yang diadakan untuk menuris karangan 
narasi adalah diperoleh data ketuntasan yaitu: 

kelas V A= 56%; kelas V B=72%. 
Kosakata sebagai salah satu unsur bahasa 

memegang peranan penting dalam kegiatan 
menulis. Melalui kata-kata, kita dapat 
mengekspresikan pikiran, gagasan, serta  

 

perasaan terhadap orang lain. Henry  Guntur 
Tarigan (1993:2) mengatakan bahwa kualitas 

keterampilan berbahasa seseorang jelas 
bergantung kepada kuantitas dan  kualitas  
kosakata  yang  dimilikinya.  Faktor lain  yang 

diduga mempengaruhi kemampuan menulis 
narasi adalah pengusaan kalimat efektif. 

Pengusaan kalimat efektif yang baik, siswa 
akan lebih mudah dalam menyusun kalimat 
yang baik dalam mengarang.  

Dari beberapa faktor penyebab mengapa 
kompetensi dasar menulis karangan narasi 

masih rendah, dalam penelitian ini akan diteliti 
lebih lanjut dalam penguasaan kosa kata dan 
kalimat efektif dengan keterampilan menulis 

narasi. Penelitian ini diharapkan dapat 
menunjukkan keterkaitan penguasaan kosa 

kata dan kalimat efektif dengan keterampilan 
menulis narasi. 

 

II. PEMBAHASAN  

a. Penguasaan Kosa kata  

Penguasaan kosakata bukan hanya sekedar 
mengerti arti secara harfiah tetapi juga arti 
secara pragmatik, sesuai dengan konteks 

kalimatnya. Berbicara tentang makna kata, 
Gorys Keraf (1986: 25) menyatakan bahwa 

makna kata dapat diartikan sebagai hubungan 
antara bentuk dengan hal atau barang yang 
diwakilinya, sedangkan menurut Henry Guntur 

Tarigan (1993: 60) membagi makna kata 
menjadi makna khusus dan makna umum. 

Makna kata dalam suatu kalimat akan 
mengalami perubahan. Menurut Leo Indra 
Ardiana dkk. (2002: 36) perubahan makna 

dapat terjadi karena: (1) faktor kebahasaan, 
yang berkaitan dengan proses morfologis dan 

sintaksia dan (2) faktor nonkebahasaan 
berkaitan dengan waktu, tempat, dan sosial. 

Berkaitan dengan penguasaan kosakata 

seseorang, Henry Guntur Tarigan (1986: 262-
268) menjelaskan tahap-tahap perkembangan 

linguistik, adalah  sebagai berikut: (1) tahap 
meraba, yaitu masa kanak-kanak mengalami 
omong kosong atau tahap kata tanpa makna; 
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(2) tahap holofrastik, yaitu ucapan satu kata, 

pada masa ini kanak-kanak menyatakan makna 
keseluruhan frase atau kalimat dalam satu kata 

yang diucapkannya itu, misalnya: makan, 
tidur, pergi, main, mandi; (3) tahap dua 
holofrase, yaitu ucapan dua kata, tahap ini 

merupakan perkembangan dari tahap satu kata, 
misalnya kata: baju ibu, adik makan, adik 

tidur.Usia, lingkungan, dan semakin minatnya 
seseorang juga sangat menentukan penguasaan 
kosakata seseorang. Apabila anak hidup di 

lingkungan yang penuh dengan fasilitas buku 
serta lingkungan yang gemar membaca, maka 

akan mempunyai penguasaan kosakata yang 
memadai. Selain itu makin banyak 
buku/referensi yang dibaca akan semakin 

banyak kosakata yang dimiliki. 
 

b. Penguasaan Kalimat efektif  

Kalimat efektif adalah kalimat yang 
dapat mewakili gagasan pembicara atau 

penulis serta dapat diterima maksudnya/arti 
serta tujuannya seperti yang di maksud 

penulis/pembicara.  Rohmadi  (2008:  92)  
mengatakan  kalimat efektif adalah kalimat 
yang memperlihatkan bahwa proses 

penyampaian oleh pembicara atau penulis dan 
proses penerimaan oleh pendengar atau  

pembaca berlangsung dengan sempurna 
sehingga isi   atau maksud yang disampaikan 
oleh  pembicara atau penulis tergambar 

lengkap dalam pikiran pendengar atau 
pembaca. Kalimat yang baik harus memenuhi 

syarat gramatikal. Ini berarti kalimat itu harus 
disusun berdasarkan  peraturan (kaidah yang 
berlaku). Kaidah-kaidah itu meliputi: unsur- 

unsur kalimat yang penting  yang ada dalam 
sebuah kalimat, penggunaan ejaan yang 

berlaku (EYD), dan cara memilih kata dalam 
kalimat. 

Bambang Yulianto (2008: 133) 

mendefinisikan kalimat efektif sebagai kalimat 
yang dapat mengungkapkan gagasan 

pemakaianyasecara tepat dan dapat dipahami 
secara tepat pula. Syarat kalimat efektif adalah 
kejelasan gagasan kalimat, kepaduan unsur 

kalimat, kecermatan pembentukannya, dan 

kevariasian penyusunannya.  
Abdul Rozak (1990: 8) berpendapat 

bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang 
mampu membuat isi atau maksud yang 
disampaikan itu tergambar lengkap dalam 

pikiran penerima (pembaca) persis seperti apa 
yang disampaikan. Sementara itu, menurut 

Zainal Arifin (2000: 84) kalimat efektif adalah 
kalimat yang memenuhi kriteria jelas, sesuai 
dengan kaidah, ringkas dan enak dibaca. 

 
c. Kemampuan menulis narasi  

Menulis menurut Y. Budi Artati ( 2008: 
2) adalah kegiatan yang dilakukan seseorang   
untuk  menghasilkan  tulisan.  Maksudnya  

melahirkan  pikiran  atau perasaan dengan 
tulisan. Menulis merupakan suatu 

keterampilan berbahasa yang dipergunakan 
untuk berkomunikasi secara tidak langsung, 
tidak secara tatap muka dengan  orang  lain.  

Menulis  merupakan  suatu   kegiatan   yang  
produktif  dan ekspresif.  Dalam  menulis,  

penulis  harus  terampil   memanfaatkan  
grafologi, struktur bahasa, dan kosakata. 
Keterampilan menulis diperoleh melalui 

latihan dan praktik yang banyak dan teratur 
(Tarigan, 2008: 3-4). 

Karangan narasi adalah karangan yang 
menceritakan satu atau beberapa kejadian dan 
bagaimana berlangsungnya peristiwa-peristiwa 

tersebut. Rangkaian kejadian atau peristiwa 
biasanya disusun menurut urutan waktu 

(secara kronologis). 
 

d. Kajian Riset Sebelumnya  

Hasil penelitian  yang  dilakukan  Hadi 
Pranowo (2009)  memiliki relevansi variabel 

penelitian dengan penelitian yang akan 
dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengetahui 
ada tidaknya hubungan antara (1) penguasaan 

kosakata dan kemampuan membaca 
pemahaman; (2) prestasi belajar bahasa 

Indonesia dan kemampuan membaca 
pemahaman; (3) penguasaan kosakata dan 
prestasi belajar bahasa Indonesia secara 
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bersama-sama dengan kemampuan membaca 

pemahaman. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa (1) ada hubungan positif yang 

signifikan antara penguasaan kosakata dan 
kemampuan memabaca pemahaman dengan r 
hitung sebesar 0,69 lebih besar dari r tabel 

0,230, taraf signifikan 1%, dengan harga F 
sebesar 95,42 %, besar sumbangannya 47,6 % 

(2) ada hubungan positif antara prestasi 
belajar bahasa Indonesia dan kemampuan 
membaca pemahaman r hitung sebesar 0,679 

lebih besar dengan r tabel 0,230 dengan taraf 
signifikansi 1% dengan harga F sebesar 

89,090, besar sumbangannya 45,9 % (3) ada 
hubungan positif antara penguasaan kosakata 
dan prestasi belajar bahasa Indonesia dengan 

kemampuan membaca pemahaman r hitung 
sebesar 0,789 lebih besar dari r tabel 0,230 

dengan taraf signifikansi 1% dengan harga F 
sebesar 85,822 %, besar sumbangannya 
62,3%. Dari hasil penelitian ini  dapat 

disimpulkan bahwa secara bersama-sama 
penguasaan kosakata dan prestasi belajar 

bahasa Indonesia memberi sumbangan yang 
berarti kepada kemampuan membaca 
pemahaman sebesar 62,3 %. Ini menujukkan 

bahwa kedua variabel tersebut dapat menjadi 
prediktor yang baik bagi kemampuan 

membaca pemahaman. Hasil penelitian ini 
juga mengindikasikan bahwa guru yang 
mengajar pelajaran bahasa Indonesia perlu 

lebih memotivasi penguasaan kosakata untuk 
meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman. 
Penelitian yang kedua oleh Rifolani 

(2009). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya (1) hubungan antara 
penguasaan kalimat efektif dan kemampuan 

mengembangkan paragraf; (2) hubungan 
antara persepsi siswa terhadap cara mengajar 
guru dan kemampuan mengembangkan 

paragraf; dan (3) hubungan antara penguasaan 
kalimat efektif dan persepsi siswa terhadap 

cara mengajar guru secara bersama-sama 
dengan kemampuan mengembangkan 
paragraf. Hasil analisis menunjukkan bahwa: 

(1) ada hubungan positif penguasaan kalimat 

efektif dengan kemampuan mengembangkan 
paragraf (r y.1 = 0,52 pada taraf nyata α = 

0,05 dengan N= 80 di mana r t = 0,220); (2) 
ada hubungan positif persepsi siswa terhadap 
cara mengajar guru dengan kemampuan 

mengembangkan paragraf (r y.2 = 0,81 pada 
taraf nyata α = 0,05 dengan N= 80 di mana r t 

= 0,220); dan (3) ada hubungan positif antara 
penguasaan kalimat efektif dan persepsi siswa 
terhadap cara mengajar guru secara bersama-

sama dengan kemampuan mengembangkan 
paragraf (R y.12 =0,82 pada taraf nyata α = 

0,05 dengan N= 80 di mana r t = 0,220). Dari 
hasil penelitian di atas dapat dinyatakan 
bahwa secara sendiri-sendiri maupun 

bersama-sama penguasaan kalimat efektif dan 
persepsi siswa terhadap cara mengajar guru 

memberikan sumbangan yang berarti kepada 
kemampuan mengembangkan paragraf.  
 

III. METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode survai melalui 
studi korelasional, sebab melalui jenis 
penelitian korelasional ini dapat dipakai untuk 

mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada 
suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi 

pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan 
pada koefisien korelasi (Sumadi Suryabrata, 
1993: 26) 

Dalam penelitian ini yang menjadi 
populasi adalah semua siswa kelas V Sekolah 

Dasar Negeri Wonokusumo V Surabaya yang 
berjumlah 62 siswa. Dan penelitian ini 
termasuk penelitian populasi.  

Analisis data dimaksudkan untuk menguji 
hipotesis yang telah diajukan. Dalam analisis 

data dalam penelitian ini, mencakup analisis 
data secara deskriptif dan analisis data secara 
inferensial. Analisis data secara deskriptif, 

meliputi pendeskripsian tendensi sentral dan 
tendensi penyebaran, penyusunan distribusi 

frekuensi nilai dan histogramnya. Sementara 
itu, analisis data secara inferensial digunakan 
untuk keperluan pengujian hipotesis. Pengujian 
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hipotesis, meliputi pengujian hipotesis I dan 

hipotesis II digunakan teknik korelasi 
sederhana, sedangkan pengujian hipotesis III 

digunakan teknik korelasi ganda. 
Analisis diskripsi dilakukan terhadap 

seluruh ubahan beserta indikator-indikatornya, 

guna menggambarkan karakteristik setiap 
variabel penelitian meliputi: pembuatan daftar 

distribusi frekuensi, perhitungan rerata, 
simpangan baku, serta penentuan standar skor 
katagori setiap ubahan. Untuk 

mendiskripsikan data yang diperoleh dari hasil 
pengukuran dilakukan dengan cara 

mentabulasikan harga rerata, simpangan baku, 
distribusi frekuensi dan histogram setiap 
ubahan, dengan menggunakan bantuan 

komputer program SPSS 16.0 for window. 
 

IV. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

1. Data penguasaan kosakata merupakan 

skor yang diperoleh melalui tes angket. 
Data ini memiliki skor tertinggi 90 dan 

terendah 50, mean sebesar 69,6,  Median 
sebesar 70,  Modus sebesar 70. Selain 
itu, dapat didiskripsikan varian data ini 

adalah 101,8 dengan simpangan baku 
sebesar 10,  Skewness  0,11 dan  

Kurtosis sebesar -0.2.  
2. Data penguasaan kalimat efektif 

merupakan skor yang diperoleh melalui 

tes angket. Data ini memiliki skor 
tertinggi 90 dan terendah 45, mean 

sebesar 70,56  Median sebesar 72,5,  
Modus sebesar 75. Selain itu, dapat 
didiskripsikan varian data ini adalah 86,9 

dengan simpangan baku sebesar 9,3,  
Skewness  -0,9 dan  Kurtosis sebesar 

1,7.  
3. Data Kemampuan menulis Narasi 

merupakan skor yang diperoleh melalui 

tes menulis narasi. Data ini memiliki 
skor tertinggi 85 dan terendah 30, mean 

sebesar 62,4,  Median sebesar 60,  
Modus sebesar 60. Selain itu, dapat 
didiskripsikan varian data ini adalah 

130,1 dengan simpangan baku sebesar 

11,4,  Skewness  -0,46 dan  Kurtosis 
sebesar 0,78 

4. Dari hasil analisis data, uji kelinieran 
dan keberartian regresi yang telah 
dilakukan secara rinci dengan bantuan 

program SPSS 16.0 for window, serta 
daripenafsiran pengujian hipotesis 

semuanya diterima. Temuan ini 
mengandung arti bahwa secara umum 
terdapat hubungan yang positif antara 

penguasaan kosakata dan Penguasaan 
kalimat efektif dengan Kemampuan 

menulis narasi, baik secara sendiri-
sendiri maupun secara bersama-sama 
(simultan) pada siswa kelas V S SDN 

Wonokusumo V Surabaya. Pertama, 
hasil analisis yang berkenaan dengan 

hubungan antara penguasaan kosakata 
dengan Kemampuan menulis narasi. 
Terdapat hubungan yang positif antara 

kedua variabel tersebut mengandung arti 
bahwa makin baik penguasaan kosakata, 

makin baik pula kemampuan menulis 
narasinya. Dengan derajat (kadar) r 
hitungsebesar 0,671 lebih besar daripada 

r tabel sebesar 0,24 dengan taraf 
signifikansi 1%. Dengan harga F sebesar 

49,054 dan besar sumbangannya 45%. 
Karena itu penelitian ini menyimpulkan 
bahwa penguasaan kosakata berpengaruh 

secara signifikan terhadap kemampuan 
menulis narasi. Kedua, mengenai hasil 

analisis yang berkaitan dengan hubungan 
antara penguasaan kalimat efektif dan 
kemampuan menulis narasi. Terdapat 

hubungan yang positif antara kedua 
variabel tersebut mengandung arti bahwa 

makin baik penguasaan kalimat efektif, 
makin baik pula kemampuan menulis 
narasi. Dengan derajat (kadar) r  hitung 

sebesar 0,68 lebih besar daripada r tabel 
sebesar 0,24 dengan taraf signifikansi 

1%. Dengan harga F sebesar 53,965dan 
besar sumbangannya 47,4%. Karena itu 
penelitian ini menyimpulkan bahwa 
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penguasaan kalimat efektif  berpengaruh 

secara signifikan terhadap kemampuan 
menulis narasi. Ketiga, berkenaan 

dengan hubungan antara kedua variabel 
bebas secara bersama-sama dengan 
kemampuan menulis narasi. Terdapat 

hubungan yang positif antara 
penguasaan kosakata, penguasaan 

kalimat efektif secara bersama-sama 
dengan kemampuan menulis narasi, 
mengandung arti bahwa makin baik 

penguasaan kosakata dan  penguasaan 
kalimat efektif makin baik pula 

kemampuan menulis narasinya.  
5. Dengan derajat (kadar) r hitungsebesar 

0,738 lebih besar daripada r tabel sebesar 

0,24 dengan taraf signifikansi 1%. 
Dengan harga F sebesar 35,370 dan 

besar sumbangannya 54,5%. Karena itu 
penelitian ini menyimpulkan bahwa 
penguasaan kosakata dan  penguasaan 

kalimat efektif secara bersama-sama 
memberikan sumbangan secara 

signifikan terhadap kemampuan menulis 
narasi. 

 

V. KESIMPULAN  

Dari hasil analisis data, uji kelinieran 

dan dan keberartian regresi yang telah 
dilakukan secara rinci dengan bantuan 
program SPSS 16.0 for window serta dari 

penafsiran pengujian hipotesis di muka 
maka dapat ditarik suatu kesimpulan 

sebagai berikut: 
1. Ada hubungan antara penguasaan kosa 

kata dengan keterampilan menulis 

narasi siswa kelas V SDN 
Wonokusumo V Surabaya. hasil 

analisis yang berkenaan dengan 
hubungan antara penguasaan kosakata 
dengan Kemampuan menulis narasi. 

Terdapat hubungan yang positif antara 
kedua variabel tersebut mengandung 

arti bahwa makin baik penguasaan 
kosakata, makin baik pula kemampuan 
menulis narasinya. Dengan derajat 

(kadar) r hitungsebesar 0,671 lebih 

besar daripada r tabel sebesar 0,24 
dengan taraf signifikansi 1%. Dengan 

harga F sebesar 49,054 dan besar 
sumbangannya 45%. Karena itu 
penelitian ini menyimpulkan bahwa 

penguasaan kosakata berpengaruh 
secara signifikan terhadap kemampuan 

menulis narasi. 
2.  Ada  hubungan Penguasaan kalimat 

efektif dengan keterampilan menulis 

narasi siswa kelas V SDN 
Wonokusumo V Surabaya. hasil 

analisis yang berkaitan dengan 
hubungan antara penguasaan kalimat 
efektif dan kemampuan menulis narasi. 

Terdapat hubungan yang positif antara 
kedua variabel tersebut mengandung 

arti bahwa makin baik penguasaan 
kalimat efektif, makin baik pula 
kemampuan menulis narasi. Dengan 

derajat (kadar) r  hitung sebesar 0,68 
lebih besar daripada r tabel sebesar 0,24 

dengan taraf signifikansi 1%. Dengan 
harga F sebesar 53,965dan besar 
sumbangannya 47,4%. Karena itu 

penelitian ini menyimpulkan bahwa 
penguasaan kalimat efektif  

berpengaruh secara signifikan terhadap 
kemampuan menulis narasi  

3. Ada Hubungan antara penguasaan kosa 

kata dan kalimat efektif dengan 
keterampilan menulis narasi siswa 

kelas V SDN Wonokusumo V 
Surabaya. berkenaan dengan hubungan 
antara kedua variabel bebas secara 

bersama-sama dengan kemampuan 
menulis narasi. Terdapat hubungan 

yang positif antara penguasaan 
kosakata, penguasaan kalimat efektif 
secara bersama-sama dengan 

kemampuan menulis narasi, 
mengandung arti bahwa makin baik 

penguasaan kosakata dan  penguasaan 
kalimat efektif makin baik pula 
kemampuan menulis narasinya.  
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Dengan derajat (kadar) r hitungsebesar 

0,738 lebih besar daripada r tabel 
sebesar 0,24 dengan taraf signifikansi 

1%. Dengan harga F sebesar 35,370 dan 
besar sumbangannya 54,5%. Karena itu 
penelitian ini menyimpulkan bahwa 

penguasaan kosakata dan  penguasaan 
kalimat efektif secara bersama-sama 

memberikan sumbangan secara 
signifikan terhadap kemampuan 
menulis narasi. 

Berdasarkan uraian di atas dapat 
diketahui bahwa hipotesis penelitian 

yang diajukan diterima yaitu Hubungan 
antara penguasaan kosa kata dan 
kalimat efektif secara sendiri-sendiri 

maupun bersama-sama memiliki 
hubungan positif dengan kemampuan 

menulis narasi pada SD Wonokusumo V 
Surabaya. Akan tetapi, apabila dilihat 
besar nilai sumbangan variabel bebas 

(prediktor) kepada variabel terikat 
(respons), tampak bahwa penguasaan 

kalimat efektif memberikan sumbangan 
atau konstribusi yang lebih besar 
daripada prestasi belajar bahasa 

Indonesia. 
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PENINGKATAN PROSES PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

(IPS) TENTANG DAMPAK GLOBALISASI MELALUI METODE DISKUSI  

(Agus Pristiwanto, S.Pd) 

 

ABSTRAK 

 

Melalui Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial peserta didik dibina dan diarahkan agar 
menjadi warga Negara Indonesia yang Demokratis dan bertanggung jawab. Serta warga 

dunia yang cinta damai pada masa era globalisasi yang melanda di segala aspek 
kehiduppan, merupakan tantangan berat yang harus dihadapi peserta didik. 
Dalam menghadapi dampak globalisasi ini, siswa perlu diberi bekal pemahaman dan 

keterampilan sehingga mampu menjawab tantangan yang berubah cepat setiap saat. 
Oleh karena itu, Ilmu Pengetahuan Sosial dirancang untuk mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman dan kemampuan analisis serta keterampilan sosial terhadap 
kondisi masyarakat yang terus berkembang sangat dinamis. 

 

 

Kata Kunci : Dampak Globalisasi, Sikap dan Diskusi 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam KTSP, guru diberi 
kebebasan untuk mengembangkan 

kurikulum secara optimal berdasarkan 
kompetensi yang harus dicapai dan 
disesuaikan dengan kondisi setempat. 

Sumber belajar yang digunakan 
dianjurkan menggunakan sebanyak 

mungkin referensi yang relevan termasuk 
pemanfaatan teknologi informasi. Adapun 
pendekatan sosiologi yang digunakan 

adalah pendekatan pembelajaran aktif 
yang memfungsikan guru, siswa dan 

sarana sinergi dengan tetap 
memperhatikan keseimbangan hasil 
belajar, menggunakan ilustrasi dalam 

penyajian materi, memberikan tugas 
secara aktif serta mengupayakan 

tumbuhnya dinamika kelompok di dalam 
kelas sehingga terwujud siswa mandiri 
dalam belajar. 

Namun demikian, harapan dan 
anjuran tersebut belum kami laksanakan 

secara optimal dalam proses 
pembelajaran, sehinga terjadi hal-hal 
sebagai berikut: pertama, masih sangat 

minimnya sumber belajar yang digunakan 
dalam pembelajaran IPS di sekolah kami. 

Kedua, masih rendahnya motivasi belajar 

dan partisipasi siswa dalam diskusi. 

Ketiga, guru menggunakan strategi 
pembelajaran aktif yang diwujudkan 

dengan pembelajaran konvensional-
tradidional sehingga suasana 
pembelajaran sifatnya verbal. Keempat, 

tidak hanya keseimbangan hasil belajar 
yang dicapai oleh siswa secara kualitatif 

hasil belajar yang disukai siswa masih 
berada pada kawasan kognitif paling 
rendah yaitu tingkat pengetahuan. Hal 

tersebut seharusnya terjadi, sehingga 
pembelajaran melalui metode diskusi 

pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 
Sosial kelas VI di SDN Kapasan V / 147 
Surabaya mengalami peningkatan. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, 
maka masalah yang akan dirumuskan oleh 
peneliti adalah: 

1. Bagaimana cara meningkatkan 
pembelajaran kompetensi dasar dampak 

globalisasi melalui metode diskusi pada 
mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 
kelas VI di SDN Kapasan V/147 

Surabaya? 
2.  
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C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini 
adalah mendeskripsikan cara 

meningkatkan pembelajaran kompetensi 
dasar dampak globalisasi melalui metode 
diskusi pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial kelas VI SDN 
Kapasan V/147 Surabaya tahun ajaran 

2013 – 2014. 
 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
berguna bagi: 

1. Siswa  
a. Meningkatkan minat belajar IPS 
b. Siswa dapat termotivasi dan 

berperan aktif dalam pembelajaran 
IPS melalui metode diskusi 

c. Meningkatkan hasil belar siswa 
pada mata pelajaran IPS 

2. Guru  

a. Menambah wawasan guru 
mengenai metode diskusi 

b. Mempermudah pencapaian tujuan 
belajar 

3. Sekolah  

Sebagai masukan bagi sekolah 
tentang alternatif metode pembelajaran 

IPS yang dapat digunakan oleh para guru 
IPS. 
 

E. KAJIAN PUSTAKA 

Penggunaan metode yang tepat akan 

turt menentukan efektifitas dan efisiensi 
pembelajaran. Dalam pembelajaran perlu 
dilakukan dengan sedikit ceramah dan 

metode-metode yang berpusat pada guru, 
serta lebih menekankan pada interaksi 

peserta didik. Oleh sebab itu metode 
pembelajaran harus dipilih dan 
dikembangkan untuk meningkatkan 

aktifitas dan kreatifitas peserta didik. 
Salah satu metode pembelajaran yang 

dapat dipilih oleh guru adalah metode 
diskusi. Metode diskusi adalah metode 
tanya jawab dengan maksud untuk 

memecahkan suatu masalah lewat 
berbagai-bagai pendapat (Drs. Mukrim 

Dkk, 1981:71). Metode ini sanggat baik 

untuk merangsang awal berfikir benar 

mengeluarkan pendapatan, dalam diskusi 
selalu ada pokok permasalahan yang perlu 

dipecahkan. Namun demikian tidak 
semua persoalan patut didiskusikan. Hasil 
diskusi diharapkan bukan jawaban benar 

atau salah tetapi suatu jawaban hasil yang 
dipertimbangkan dengan masak dan luas 

(Drs. Mukrim Dkk, 1981:71) 
Adapun penggunaan metode diskusi 

dalam pembelajaran bertujuan untuk: (1) 

melatih peserta didik mengembangkan 
ketrampilan bertanya, berkomunikasi, 

menafsirkan dan menyimpulkan bahasan; 
(2) melatih dan membentuk kestabilan 
sosio-emosional; (3) mengembangkan 

kemampuan berfikir sendiri dalam 
memecahkan masalah sehingga tumbuh 

konsep diri lebih positif; (4) 
mengembangkan keberhasilan peserta 
didik dalam mengemukakan pendapat; (5) 

mengembangkan sikap terhadap isu-isu 
kontroversial; dan (6) melatih peserta 

didik untuk berani berpendapat tentang 
suatu masalah (Abdul Majid, 2005:142). 

Agar proses pembelajaran dengan 

metode diskusi berjalan lancar, dan 
menghasilkan tujuan secara efektif, maka 

perlu dilaksanakan langkah-;angkah 
sebagai berikut: 

a. Merumuskan tujuan dan masalah yang 

akan dijadikan topik. 
b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang 

diperlihatkan untuk diskusi 
c. Menyusun peranan peserta didik dalam 

diskusi 

d. Memberikan pengarahan kepada pesetta 
didik secukupnya agar melibatkan diri 

secara aktif dalam kegiatan diskusi 
e. Menciptakan suasana kondusif sehingga 

peserta didik dapat mengemukakan 

pendapat secara bebas untuk memecahkan 
masalah yang didiskusikan 

f. Memberikan kesempatan kepada peserta 
didik secara merata agar diskusi tidak 
didominasi oleh beberapa orang saja 

g. Menyesuaikan penyelenggaraan diskusi 
dengan waktu yang tersedia 
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- Guru menyadari perannya dalam 

diskusi baik sebagai fasilitator, 
pengawas, maupun sebagai evaluator 

jalannya diskusi. 
- Diskusi diakhiri dengan mengambil 

kesimpulan dari apa yang telah 

dibicarakan. 
Pembelajaran IPS melalui diskusi di 

SD kami sekarang ini kurang dapat 
memotivasi siswa dan berjalan setengah 
hati, sehingga hasil belajar yang dicapai 

tidak seperti yang kita harapkan. Agar 
pembelajaran semakin meningkat, maka 

diperlukan langkah-langkah metode 
diskusi yang tepat dalam kegiatan belajar-
mengajar. Dengan demikian diharapkan 

siswa dapat meningkatkan hasil 
belajarnya. 

 
F. RENCANA TINDAKAN 

Meningkatkan PTK merupakan salah 

satu siklus berulang dalam memecahkan 
masalah pembelajaran, maka prosedur 

penelitian ini meliputi: (1) perencanaan 
(planning); (2) tindakan (acting); (3) 
pengamatan (obseving); (4) refleksi 

(reflecting); dan keempat komponen 
tersebut dianggap sebagai suatu siklus. 

Adapun rencana tindakan yang akan 
kami lakukan dalam rangka meningkatkan 
pembelajaran kompetensi dasar dampak 

globalisasi adalah: 
a. Siswa diberi tugas untuk mengunakan 

sebanyak mungkin referensi yang 
relevan sebagai sumber belajar baik 
berupa majalah, surat kabar, artikel, 

maupun laporan berita pada televisi 
atau radio yang berkenaan dengan 

masalah dampak globalisasi. 
b. Bahan yang telah diperoleh siswa 

dibawa ke kelas untuk diinformasikan 

dalam diskusi kelompok. 
c. Guru menentukan jumlah anggota 

dalam kelompok dengan menggunakan 
teknik acak berstrata 

d. Guru menjelaskan kepada siswa 

tentang kriteria keberhasilah serta 
prilaku siswa yang diharapkan.  

 

G. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

SIKLUS I PERENCANAAN  

Berdasarkan rumusan masalah dan 
tujuan dari permasalahan ink, maka hasil 

dan pembahasan dari penelitian ini 
dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu; 

hasil dan pembahasan hasil penelitian 
pada siklus perama serta hasil dan 
pembahasan hasil penelitian dan siklus 

kedua. (1) efektifitas penggunaan hasil 
kerja siswa secara individu sebagai 

sumber belajar, (2) efektifitas penggunaan 
sumber belajar yang merupakan hasil 
pencarian siswa sebagai bahan diskusi 

kelas. Siklus II hanya berkenaan dengan 
efektifitas penggunaan sumber belajar 

hasil kerja sebagai bahan diskusi kelas. 
Setiap paparan data penelitian diikuti 
dengan penafsiran dan pembahasan hasil 

penelitian. 
 

      PELAKSANAAN 

Pelaksanaan tindakan pada setiap 
siklus penelitian dibagi menjadi 3 tahap, 

sesuai dengan tahap pembelajaran pada 
umumya, yaitu tahap awal, tahap inti, dan 

tahap akhir. Alokasi waktu untuk tahap 
awal pembelajaran 10 menit. Tahap awal 
pembelajaran meliputi kegiatan 

pembangkitan motivasi, tahap inti 
pembelajaran meliputi kegiatan 

pembahasan bahan ajar tentang dampak 
globalisasi melalui diskusi kelas. Serta 
tahap akhir pembelajaran meliputi 

penyimpulan dari kegiatan pembelajaran 
yang telah dilaksanakan. 

 
4.1. Peningkatan pembelajaran 

kompetensi dasar pada siklus I 

4.1.1. Efktifitas penggunaan hasil kerja 

siswa secara individu sebagai sumber 

belajar. 

Dalam kerja peningkatan 
pembelajaran kompetensi dasar perlu 

dibangkitkan nafsu belajar atau selera 
peserta didik. Nadsu belajar atau selera 

belajar ini sering disebut juga motivasi 
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belajar yang dapat menjadi tenaga 

pendorong atau penarik sehingga 
menyebabkan adanya tingkah laku ke 

arah mencapai tujuan. 
Berdasarkan pengamatan pada 

pertama kali memasuki kelas pada tahap 

awal pembelajaran, suasana kelas nampak 
belum kondusif intuk memulai proses 

pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dengan 
adanya sikap dann perilaku sehari-hari di 
luar kelas yang masih terbawa ke dalam 

kelas. Ada siswa yang berbicara dan atau 
tertawa dengan teman di dekatnya, ada 

yang masih berjalan di dalam kelas dan 
lain sebagainya. 

Sikap dan perilaku yang tidak 

kondusif tersebut perlu segera dirubah 
untuk menjadi kondusif, sehingga proses 

pembelajaran segera dimulai sesuai 
dengan waktu yang telah ditentukan. 
Untuk kepentingan tersebut, tindakan 

awal yang dilakukan adalah memusatkan 
perhatian seluruh siswa pada obyek 

tertentu di dalam kelas. Adapun caranya 
selain melaksanakan administrasi kelas 
dengan cara menmanggil siswa sesuai 

urutan absensi, juga melakukan tagihan 
terhadap siswa secara individu dampak 

globalisasi. Dengan tindakan tersebut 
guru telah membangkitkan motivasi 
belajar yang berupa pernghargaan guru 

atas hasil kerja siswa yang telah 
dilakukan. 

Berdasarkan data yang diperoleh 
dari hasil pekerjaan siswa secara individu 
yang berupa sumber belajar tentang 

dampak globalisasi dapat divisualisasikan 
sebagai berikut: 

 
 

 

Hal-hal yang dipergaruhi globalisasi: 
1. Transportasi 

2. Telekomunikasi 
3. Makanan 
4. Pergaulan atau budaya 

 
Dari tabel di atas dapat diketahui dari 

siswa sebanyak 38 siswa yang mendapat 
tugas mencari sumber belajar yang berisi 
tentang dampak globalisasi terdapat 38 

siswa yang dapat menunjukkan hasil 
kerjanya. Sumber belajar yang didapat 

oleh 38 siswa tersebut dapat 
dikelompokkan menjadi macam sumber 
belajar, yaitu: 

1. Majalah sebanyak 10 siswa (50%) 
2. Masyarakay sebanyak 5 siswa (25%) 

3. Buku bacaan sebanyak 3 siswa (15%) 
4. Internet sebanyak 1 siswa (5%) 
5. Bulletin sebanyak 1 siswa (5%) 

 
Dari 38 hasil kerja siswa secara 

individu tentang dampak globalisasi dapat 
dikelompokkan menjadi 4 macam dampak 
globalisasi. 

Adapun mengenai tanggapan atau 
komentar yang diberikan oleh siswa 

terhadap dampak globalisasi yang mereka 
dapatkan dari berbagai sumber belajar, 
terdapat 38 siswa (sebesar 100%) 

memberikan tanggapan atau komentar 
sesuai dengan yang diharapkan di dalam 

pembelajaran.  
Dengan adanya tugas yang harus 

dikerjakan oelh siswa seperti tersebut di 

atas, maka derasnya arus informasiyang 
berkembang di masyarakat dapat diikuti 

oleh peserta didik sehingga tidak menjadi 
siswa yang ketinggalan zaman. Dengan 

No Sumber belajar Jumlah % Dampak Globalisasi Tanggapan 

% 1 2 3 4 

1 Majalah 10 (50) 1 4 1 4 10 (50) 

2 Masyarakat 5 (25) 2  2 1 5 (25) 

3 Buku Bacaan 3 (15)  2  1 3 (15) 

4 Internet  1 (5)    1 1 (5) 

5 Bulletin 1 (5)  1   1 (5) 

Jumlah 20 (100) 3 (15) 7 (35) 3 (15) 7 (35)  
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demikian apa yang dipelajari sesuai 

dengan kondisi dan perkembangan 
masyarakat sehingga tidak terjadi 

kesenjangan dalam pola pikir peseta 
didik. Hal ini memiliki arti yang sangat 
penting, selain mampu memperkaya 

khazanah belajar, juga dapat 
meningkatkan aktifitas serta kreatifitas 

peserta didik. Pendayagunaan sumber 
belajar sangat menguntungkan baik bagi 
guru maupun peserta didik dan tidak 

hanya bergyna bagi kepentingan 
akademik, tetapi juga diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari. Dengan 
pendayagunaan berbagai sumber belajar 
tentang dampak globalisasi maka peserta 

didik memperoleh berbagai fakta yang 

diperlukan serta mendapatkan kepuasaan 
pada waktu menelusuri dan menemukan 

informasi yang dicari. 
 

4.1.2. Efektifitas penggunaan sumber 

belajar yang merupakan hasil 

pencarian siswa sebagai bahan 

diskusi kelas.  

Setalah awal dalam rangka 
menumbuhkan motivasi belajar yang 

dilakukan dengan strategi melaksanakan 
preensi terhadap siswa sekaligus juga 

melakukan tagihan terhadap siswa secara 
individu telah membawa perubahan 
suasana yang kondusif, maka langkah inti 

diri pembelajaran dapat dilaksanakan. 
Sesuai dengan rencana tindakan 

yang telah ditentukan, maka strategi 
pembelajaran yang bersifat kooperatif ini 
perlu didukung tidak hanya oleh siswa, 

akan tetapi dibutuhkan juga peran 

ketrampilan bekerja sama, menentukan 

jumlah anggota kelompok dengan teknik 
acak berstrata serta berdasarkan kesamaan 

nomor, menjelaskan kriteria keberhasilan 
dalam pembelajaran kooperatif serta 
menjelaskan prilaku siswa yang 

diharapkan. Untuk mengetahui pengaruh 
dari perlakuan yang diberikan, guru 

memantai prilaku siswa serta menilai 
kualitas dari pelaksanaan diskusi tersebut. 

Sumber belajar yang didapatkan 

siswa secara individu dibahas dalam 
diskusi. Efektifitas penggunaan sumber 

belajar yang merupakan hasil pencarian 
siswa sebagai bahan diskusi kelas dapat 
digambarkan melalui rekapitulasi hasil 

observasi aras pengamatan terhadap 
motivasi belajar siswa selama tahap 

inti pembelajaran. 
Berikut ini disajikan rekapitulasi 

gambaran motivasi belajar siswa 

berdasarkan hasil rekaman observasi 
atau pengamatan selama 

berlangsungnya diskusi kelas ke 
dalam tahap inti pembelajaran. 

Tabel 2: Gambaran motivasi 

belajar siswa pada tahap inti 
pembelajaran. 

Motivasi belajar siswa dalam tahap ini 
pembelakaran dapat dilihat dari segi 
kuantitatif dan segi kualitatif. Dari segi 

kuantitatif, data dalam tabel menunjukkan 
minat sebagai salah satu indikator 

motivasi menggambarkan adanya minat 
untuk ikut berdiskusi oleh seluruh siswa 
yang ada di dalam kelas yaitu 38 siswa 

(100%). Minat yang demikian besar 
nampaknya muncul karena siswa 

dihadapkan pada situasi berbeda dengan 
biasanya, di mana biasanya siswa 
dihadapkan pada pembelajaran tradisional 

dengan ciri seringnya guru membiarkan 
siswa mendominasi atau menggantungkan 

diri pada temannya. Sedangkan pada 
pembelajaran saat ini siswa harus mencari 
bahan diskusi dari berbagai sumber 

belajar, dan guru selalu melakukan 
pemantauan terhadap perilaku siswa. Hal 

yang demikian menunjukkan bahwa 

No Indikator 
Subyek 

(% ) 

Pola tingkah laku 

Wujud Intensitas Kualitas 

1 Minat 20 

(100%) 

Ikut 

berdiskusi 

Selalu Kurang 

4 (20%) Mencatat Selalu Kurang 

2 Hasrat 

ingin tahu 

20 

(100%) 

Mengamati Selalu Cukup 

2 (10%) Bertanya Terkadang Baik 

3 (15%) Menjawab Terkadang Baik 

3 Hasrat 

berprestasi 

2 (10%) Menjawab Terkadang Baik 

2 (10%) Bertanya Terkadang Baik 

7 (35%) Menanggapi   
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peserta didik lebih senang belajar dalam 

suasana yang menyenangkan serta merasa 
dihargai dan diperhatikan. 

Seluruh siswa selalu ikut dalam proses 
diskusi. Hanya saja keikutsertaan siswa 
masih dalam kualitas kurang dilihat segi 

peran sertanya, dimana siswa kurang 
bersedia mencari peluang atau 

kesempatan untuk berperan aktif dalam 
berdiskusi. Hal ini ditunjukkan oleh 
rendahnya jumlah siswa yang mengajukan 

pertanyaan (10%) dan menjawab (10%) 
sebagai wujud motivasi dengan indikator 

adanya hasrat ingin tahu. Keadaan ini 
semakin menurun pada motivasi siswa 
dengan indikator hasrat berprestasi yang 

hanya (45%) bertanya menanggapi serta 
(10%) yang berusaha menjawab.  

Data di atas menunjukkan belum 
seluruh siswa tumbuh motivasinya, 
terutama pada proses pembelajaran yang 

menekankan partisipasi individual siswa. 
Namun pertanyaan dan jawaban yang 

muncul sudah termasuk kategori cukup 
baik, karena relevan dengan materi dan 
permasalahan yang diketengahkan dan 

didiskusikan. 
Dari segi kualitatif, menunjukkan 

wujud dari indikator motivasi yang 
ditampilkan dalam pembelajaran kurang 
mantap dan belum tinggi. Bentuk 

perwujudan indikator-indikator motivasi 
tersebut secara umum tidak diekspresikan 

dengan antusias, sehingga suasana kelas 
kurang hangat dan kurang hidup. Masih 
kuat adanya keragu-reguan siswa dalam 

menampilkan bentuk-bentuk indikator 
motivasi, terutama hasrat ingin tahu dan 

hasrat berprestasi. 
 
4.2. Analisis dan Refleksi Siklus I 

Berdasarkan implementasi tindakan 
pada siklus I yang berhubungan dengna 

efektifitas penggunaan hasil kerja siswa 
secara individu sebagai sumber belajar, 
menunjukkan hasil yang sangat efektif. 

Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan 
siswa untuk mencari hasil yang sangat 

efektif. Hai ini ditunjukkan dengna 

kemampuan siswa untuk mencari dan 

menemukan sumber belajar yang berisi 
tentang dampak globalisasi. Ternyata 

siswa memiliki kemampuan mencari 
sendiri sumber belajar selain buku 
penajaran. Sumber belajar yang 

didapatkan siswa kebanyakan berasal dari 
media masa, namun ada juga yang 

mendapatkan sumber belajar dari 
masyarakat. Hal ini memilliki arti yang 
sangat penting, selain mampu 

memperkaya khasanah belajar , juga dapat 
meningkatkan aktifitas serta kreatifitas 

peserta didik. Pendayagunaan sumber 
belajar sangat menguntungkan bagi guru 
maupuan bagi peserta didik dan tidak 

hanya berguna untuk kepentingan 
akademik, tetapi juga diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari. 
Sedangkan tindakan yang 

berhubungan dengan penggunaan 

seumber belajar yang merupakan hasil 
pencarian siswa sebai bahan diskusi kelas, 

ternyata motivasi belajar siswa dalma 
mata pelajaran IPS masih rendah, kecuali 
minat. Hal ini terutama secara 

perorangan. Dalam proses pembelajaran 
misalnya; indikator motivasi hasrat ingin 

tahu dan ingin berprestasi dalam perilaku 
bertanya, menjawab, terbukti kecil 
jumlahnya siswa yang tertarik melibatkan 

diri secara aktif. 
Faktor penyebab masih rendahnya 

motivasi tersebut kemungkinan ada 3 hal, 
yaitu; pertama, masih sulitnya siswa 
tertentu meninggalkan kebiasaan belajar 

kelompok yang bersifat tradisional yang 
ditandai dengan sifat enak-enak saja di 

atas keberhasilan temannya yang 
dianggap sebagai pemborong diskusi. 
Kedua, budaya gemar membaca pada 

siswa tertentu masih tampak kurang, hal 
ini diketahui kurangnya wawasan siswa 

untuk melakukan komunikasi dengan 
dirinya sendiri dan dengan orang lain 
sehingga mengalami kesulitan dalam 

berpartisipasipada kesempatan diskusi 
tersebut.  
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Berdasarkan kenyataan di atas 

peneliti menganggap masih perlu adanya 
peningkatan motivasi siswa dalam wujud 

perilaku motivasi seperti tersebut di atas. 
Tindakan yang akan dilakukan adalah 
memberikan peluang kepada siswa untuk 

lebih terbuka dalam presentasi hasil kerja 
kelompok membuka kesempatan bertanya 

serta menanggapi lebih luas dari sertiap 
kelompok diskusi. 
 

4.3. Hasil dan Pembahasan Hasil 

Penelitian Siklus II 

4.3.1. Perencanaan  

Perencanaan siklus II merupakan 
tindak lanjut dari hasil refleksi siklus L di 

sini peneliti melaksanakan tindakan awal 
pembelajaran hanya dengan presensi 

kehadiran siswa dan memberikan 
motivasi agar siswa lebih aktif dalam 
diskusi kelas dan tahap ini hanya 

berlangsung sekitar 10 menit, kemudian 
langsung ke tahap inti pembelajaran yaitu, 

melanjutkan diskusi. 
Dan tahap akhir pembalajaran 

dengan alokasi waktu 20 menit digunakan 

untuk pengumpulan hasil diskusi dan 
penilaian terhadap pelaksanaannya. 

 
4.3.2. Pelaksanaan dan Pengamatan 

Berikut ini gambaran motivasi siswa 

selama berlangsungnya presentasi kelas 
dalam tahap inti pembelajaran. 

 
Data dalam tabel ini menunjukkan 

minat sebagai salah satu indikator 

motivasi menggambarkan adanya 
kemantapan, karena presentasi siswa yang 

berminat diskusi tetap tinggi (100%). Hal 
tersebut menambah wawasan bagi siswa, 
sehingga siswa semakin percaya diri 

untuk ikut berdiskusi. Seluruh siswa 
selalu ikut dalam proses diskusi, dengan 

kualitas cukup. Ini berarti terjadi 
peningkatan motivasi siswa dilihat dari 
indikator minat. 

Dilihat dari segi peran serta siswa, 
ternyata juga mengalami peningkatan. 

Dapat dikatakan hampir semua siswa 

bersedia mencari peluang untuk berperan 

aktif berdialog dalam berbagai bentuk. 
Hal ini ditunjukkan oleh jumlah siswa 

yang mengajukan pertanyaan ada 9 siswa 
(45%), ada peningkatan dibandingkan 
siklus I. Demikian pula data menunjukkan 

makin tingginya peran aktif siswa selama 
berlangsung diskusi kelas, dilihat dari segi 

jumlah siswa yang menjawab pertanyaan 
5 (25%) dan menanggapi masalah 
sebanyak 4 siswa (20%). Hal tersebut 

karena adanya peluang yang lebih terbuka 
bagi siswa untuk menampilkan bentuk-

bentuk insikator tersebut. 
 

4.3.3.Analisis dan Refleksi Siklus II 

Berdasarkan implementasi tindakan 
pada siklus I, maka kami melihat adanya 

pola motivasi yang meningkat meskipun 
presentasinya kecil. Hal ini nampak 
adanya peningkatan dengan indikator 

yang mendorong perwujudan peran serta 
siswa secara individual dalam proses 

pembelajaran. Misalnya indikator 
motivasi hasrat ingin tahu dan 
berpresentasi dalam wujud perialku 

bertanya, menanggapi, dan menjawab, 
terbukti jumlahnya meningkat siswa yang 

tertarik melibatkan diri.  
Penyebab dari peningkatan tersebut 

nampak dari perubahan perilaku siswa 

setelah adanya tambahan tindakan 
perilaku siswa pada siklus I. Penambahan 

tindakan itu adalah berupa dampak 
globalisasi peluang yang lebih terbuka. 

Adanya tindakan penambahan 

tersebut menunjukkan peningkatan 
penguasaan materi IPS sebagai hasil 

belajar siswa dibandingkan peningkatan 
pada siklus I. Demikian pula dengan 
keaktifan siswa secara individual yang 

ditopang oleh penguasaan materi IPS, 
mendorong siswa untuk berprestasi secara 

mandiri. 
Berdasarkan pengamatan kami di 

atas, penggunaan sumber belajar yang 

beragam sebagai bahan diskusi kelas 
sangat efektif dalam meningkatkan hasil 
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belajar siswa dalam mata pelajaran IPS di 

kelas VI SDN Kapasan V / 147 Surabaya. 
 

     Kesimpulan 

Berdasarkan paparan hasil penelitian 
dan pembahasan, dapat dirumuskan 

kesimpulan penelitian sebagai berikut: 
1. Seluruh siswa telah tumbuh dan 

berkembang motivasinya. Hal ini 
dibuktikan oleh pola perilaku 
motivasinya yang secara umum berupa 

kemauan memperhatikan, mencatat, 
kegairahan berdiskusi (wujud indikator 

motivasi minat). Demikian pula pada 
proses pembelajaran yang menekan 
partisipasi individual siswa. Juga 

perilaku motivasi bertanya (wujud 
indikator motivasi hasrat ingin tahu), 

serta menjawab dan mengajukan 
permasalahan batu (wujud indikator 
motivasi hasrat berprestasi). Pada 

umumnya pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan dan jawaban yang 

dikemukakan kualitasnya termasuk 
kategori baik, karena relevan dengan 
materi dan permasalahan yang 

didiskusikan. Dengan demikian 
penggunaan metode diskusi kelas, 

dapat meningkatkan pembelajaran 
kompetensi dasar yang ditandai dengan 
meningkatnya motivasi belajar siswa 

terhadap mata pelajaran IPS. 
2. Diskusi kelas yang menggunakan 

sumber belajar yang beragam sebagai 
hasil kerja siswa dapat mendorong 
siswa untuk membaca dan 

memahaminya, sehingga dapat 

memberikan pengetahuan kepada 

siswa mengenai kompetensi dasar 
(dampak globalisasi) 

3. Dengan demikian metode diskusi 
kelasyang dilanjutkan dengan 
presentasi di depan kelas misalnya, 

menurut peneliti sangat efektif dalam 
meningkatkan pembelajaran 

kompetensi dasar (dampak globalisasi) 
di kelas VI SDN Kapasan V / 14 
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ABSTRACT 

The result of the observations that performed in class IV SDN Kertajaya VII-213 
Surabaya showed that 70% of students still got speaking scare in conveying the content of 

phone message under standart minimum criteria that has been set (70). The cause that has 
been identified is that the lesson is still conventional and running in one direction, teachers 
have not use learning models that directly involve less active students and the use of media 

is still lacking. To overcome these problems, a solution is determined by using “Tandur” 
learning model which core activities of learning is grow, naturally, named, demonstrate, 

repeat, and celebrate the result of the learning of how to convey phone message with mobile 
sellular media and phone records book.The purpose of the research is describing the use 
tandur learning model to improve speaking ability in conveying phone message content, the 

result of speaking learning about how to delivers phone messages, and constraints faced and 
how to overcome them in the use of tandur learning model to improve speaking ability while 

delivering phone message of students class IV at SDN Kertajaya VII-213 Surabaya.The 
study design was cyclical participatory collaborative action research.  

Each cycle through the stages of planning, execution and observation, and reflection. 

Data collection is done by observation technique, testing and field notes. Quantitative and 
qualitative analysis carried out on the data in the form of teacher and student activities. 

While the qualitative analysis is only performed on the data in the form of records obstacles 
encountered in the field.The result of the research shows that the learning has been done 
well. This is evident from the activities of teachers and students whose success percent age is 

> 75. Student learning outcomes showed that 95% of students have complete their learning. 
While the time constraints is not enough, the media color which is less clear had been 

overcome by making learning contract along with the passage of the learning and clarify 
color Hp media and phone records books. 
 Based on the study results that has been obtained, it was concluded that the use of 

tandur learning model in class IV SDN Kertajaya VII-213 Surabaya has succeess in 
improving speaking ability of student in delivering his/her phone messages. 

 
 

Keywords:  Tandur Learning Model, Speaking Ability in Delivering Message Phone 
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I. PENDAHULUAN 

Proses pembelajaran yang 

dilaksanakan di sekolah harus efektif dan 
efisien agar tujuan yang telah direncanakan 
dapat dicapai dengan baik. Untuk itu guru 

perlu melakukan pembelajaran yang 
menarik. Salah satu diantaranya guru 

memiliki kemampuan memotivasi dan 
menarik perhatian siswa agar siswa dapat 
menerima dan menguasai materi 

pembelajaran yang disampaikan. 
Pencapaian keefektifan pengajaran di 

sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
salah satunya adalah pemilihan strategi, 
metode, pendekatan, dan model 

pembelajaran yang berkaitan dengan proses 
belajar mengajar guru terhadap siswa dalam 

berhasil tidaknya pencapaian materi 
pembelajaran yang disampaikan. Dalam 
proses pembelajaran, siswa juga selalu 

diarahkan agar selalu dapat menerima 

materi pembelajaran yang disampaikan 
dengan baik. Guru memegang peranan 
penting, karena guru harus dapat 

menciptakan suasana yang kondusif dan 
menyenangkan dalam kegiatan 

pembelajaran. 
Dalam pembelajaran berbahasa ada 

beberapa keterampilan berbahasa yang 

perlu dipelajari. Menurut Nida dan Haris 
dalam Tarigan (1988:1) keterampilan 

berbahasa memiliki empat komponen yaitu 
keterampilan menyimak (listening skills), 
keterampilan berbicara (speaking skills), 

keterampilan membaca (reading skills), dan 
keterampilan menulis (writing skills). 

Setiap keterampilan saling berkaitan erat 
dengan keterampilan yang lain dengan cara 
beraneka ragam. Keterampilan menyimak 
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dan berbicara sudah dipelajari sebelum 

masuk kejenjang pendidikan. Keterampilan 

hanya dapat diperoleh dan dikuasai dengan 

jalan praktek dan banyak berlatih.
Kemampuan berbicara dilakukan 

secara langsung, produktif, dan ekspresif 
yang akan menghasilkan beberapa 
pemahaman dan penguasaan siswa terhadap 

fonologi, struktur bahasa, kosa kata bahasa 
Indonesia, dan kecepatan kelancaran 

berbicara. Kemampuan berbicara  
merupakan salah satu kemampuan 
berbahasa yang perlu dimilki oleh setiap 

orang karena dalam belajar akan 
memperoleh keberhasilan apabila kita 

belajar dari apa yang kita katakan. 
Kemampuan berbicara yang baik bagi siswa 
diharapkan mampu untuk melafalkan dan 

menggunakan intonasi yang tepat, 
pemakaian ungkapan yang tepat serta 

berbagai unsur bahasa dan non bahasa. 
Pelaksanaan pembelajaran di SDN 

Kertajaya VII-213 Surabaya hampir tidak 

jauh berbeda dengan sekolah- sekolah yang 
ada di Surabaya pada umumnya. SDN 

Kertajaya VII-213 Surabaya dalam 
Pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah 
kurang maksimal. Hal ini disebabkan 

beberapa faktor yaitu siswa, guru, dan 
lingkungan sekitar. Faktor pertama adalah 

siswa yaitu (1) kebiasaan belajar ketika 
hanya ada ulangan saja sehingga ketika 
guru menjelaskan materi yang diajarkan 

banyak siswa yang belum siap menerima 
dan memahami materi tersebut; (2) siswa 

merasa bosan dan acuh tak acuh mengikuti 
pembelajaran di kelas dikarenakan 
penyampaian materi oleh guru monoton 

belum melibatkan siwa 100 % dalam 
kegiatan pembelajaran di kelas ; (3) masih 

banyak siswa yang menggunakan bahasa 
sehari-hari sebagai alat komunikasi dengan 
gurunya. Faktor yang kedua adalah guru, 

yaitu (1) Pembelajaran masih bersifat 
konvensional dan berjalan satu arah. Guru 

menjelaskan siswa mendengarkan, sehingga 
membuat siswa menjadi pasif dan hanya 
menunggu perintah gurunya; (2) Guru tidak 

menggunakan model pembelajaran yang 
melibatkan siswa secara langsung dalam 

proses pembelajaran di kelas. Faktor yang 
ketiga yaitu  letak sekolah SDN Kertajaya 
VII-213 tepat bersebelahan dengan pasar 

tradisional “Pucang Anom“ dan berdekatan 
dengan penampungan sementara 

pembuangan sampah sehingga setiap hari 
diramaikan kegiatan jual beli, membuang, 
mengangkut sampah warga masyarakat 

sekitar sekolah sehingga mengakibatkan 
situasi pembelajaran sedikit terganggu. 

Dalam mengajarkan berbahasa 
khususnya berbicara di kelas IV SD, 
seorang guru harus mengetahui cara-cara 

belajar siswa sesuai dengan tahapan 

perkembangan intelektual siswa, untuk itu 
seorang guru harus betul-betul tahu 
bagaimana menentukan model 

pembelajaran inovatif atau media 
pembelajaran yang sesuai dengan 

perkembangan intelektual anak. Menurut 
Gagne (Dalam Trianto, 2007:12) 
menyatakan untuk terjadinya belajar pada 

diri siswa diperlukan kondisi belajar, yaitu 
kondisi internal dan kondisi eksternal. 

Kondisi internal merupakan peningkatan 
memori siswa sebagai hasil belajar yang 
terdahulu. Memori siswa yang terdahulu 

merupakan komponen kemampuan baru 
dan ditempatkan bersama-sama. Kondisi 

eksternal meliputi aspek benda yang 
dirancang atau diatur dan ditata dalam suatu 
pembelajaran. 

Gagne, selanjutnya menekankan 
pentingnya kondisi internal dan kondisi 

eksternal dalam suatu pembelajaran, agar 
siswa  nantinya memperoleh hasil belajar 
yang maksimal dan diharapkan. Dengan 

demikian, sebaiknya memperhatikan atau 
menata pembelajaran yang memungkinkan 

mengaktifkan memori siswa agar informasi 
yang baru dapat diterima dan dipahami oleh 
siswa. Kondisi eksternal bertujuan 

merangsang ingatan siswa, penginformasian 
tujuan pembelajaran, membimbing belajar 

menerima materi baru, memberikan 
kesempatan pada siswa menghubungkan 
dengan informasi baru. 

Hasil observasi awal yang 
dilaksanakan Rabu, 16 Januari 2013 dan 

Sabtu, 19 Januari 2013, hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran bahasa Indonesia aspek 
berbicara menyampaikan isi pesan telepon 

masih rendah atau belum sesuai dengan 
kriteria yang ditetapkan guru. KKM yang 

ditetapkan oleh guru dan pihak sekolah 
secara individu adalah 70, sedangkan 
ketuntasan klasikal adalah 80%. Rendahnya 

hasil belajar siswa didasarkan data nilai 
evaluasi siswa pada pelajaran bahasa 

Indonesia aspek berbicara menyampaikan 
isi pesan telepon yaitu 30% atau 14 siswa 
dari 20 anak yang mendapat nilai di bawah 

KKM yang telah ditetapkan. 
Bertolak dari permasalahan yang 

telah diungkapkan di atas dan 
mempertimbangkan karakteristik bahan ajar 
bahasa Indonesia aspek berbicara yang 

bersifat langsung (praktik) serta 
kemampuan siswa yang masih berpikir 

belum maksimal, peneliti berpendapat 
bahwa pembelajaran berbicara 
menyampaikan isi pesan telepon hendaknya 
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menggunakan model pembelajaran yang 

inovatif. Model pembelajaran inovatif yang 
digunakan adalan model pembelajaran 

tandur.  
Model pembelajaran TANDUR 

adalah suatu rancangan model yang 

diharapkan dapat sepenuhnya membuat 
siswa tertarik dan berminat pada pelajaran, 

memberikan pengalaman yang langsung 
kepada siswa dan berusaha menjadikanisi 
pelajaran nyata bagi mereka (De Porter, 

2005:4). 
Berdasarkan latar belakang yang telah 

dikemukakan peneliti memilih judul skripsi 
: “ Penggunaan Model Pembelajaran 
Tandur untuk Meningkatkan Kemampuan 

Berbicara Menyampaikan Isi Pesan Telepon 
Siswa kelas IV SDN Kertajaya VII-213 

Surabaya”. Penelitian ini dilaksanakan 
melalui penelitian tindakan kelas (PTK) 
pada mata pelajaran bahasa Indonesia di 

SDN Kertajaya VII-213  Surabaya. 
Berdasarkan latar belakang dan 

rumusan masalah yang telah dikemukakan, 
maka tujuan penelitian ini adalah : (1) 
mendeskripsikan peningkatan aktivitas guru 

setelah menggunakan model pembelajaran 
tandur  untuk meningkatkan kemampuan 

berbicara menyampaikan isi pesan telepon 
siswa kelas IV SDN Kertajaya VII-213 
Surabaya; (2) mendeskripsikan peningkatan 

aktivitas siswa selama setelah 
menggunakan model pembelajaran tandur 

untuk meningkatkan kemampuan berbicara 
menyampaikan isi pesan telepon siswa 
kelas IV SDN Kertajaya VII-213 Surabaya ; 

(3) mendeskripsikan peningkatan hasil hasil 
belajar siswa setelah menggunakan  model 

pembelajaran tandur untuk meningkatkan 
kemampuan berbicara menyampaikan isi 
pesan telepon siswa kelas IV SDN 

Kertajaya VII-213 Surabaya; apakah 
kendala-kendala yang muncul dalam 

“Penggunaan model  pembelajaran 

tandur” untuk meningkatkan kemampuan 
berbicara menyampaikan isi pesan telepon 

siswa kelas IV SDN Kertajaya VII-213 
Surabaya. 

Manfaat yang diperoleh dari hasil 
penelitian ini adalah : (1)  mendeskripsikan 
peningkatan aktivitas guru selama setelah 

menggunakan model pembelajaran tandur 
untuk meningkatkan kemampuan berbicara 

menyampaikan isi pesan telepon siswa 
kelas IV SDN KertajayaVII-213 Surabaya; 
(2) mendeskripsikan peningkatan aktivitas 

siswa setelah menggunakan model 
pembelajaran tandur untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara menyampaikan isi 
pesan telepon siswa kelas IV SDN 
Kertajaya VII-213  Surabaya ; (3) 

mendeskripsikan peningkatan hasil hasil 

belajar siswa setelah setelah menggunakan  
model pembelajaran tandur untuk 

meningkatkan kemampuan berbicara 
menyampaikan isi pesan telepon siswa 
kelas IV SDN Kertajaya VII-213  Surabaya; 

(4) mendeskripsikan kendala-kendala yang 
muncul dalam setelah menggunakan  model 

pembelajaran tandur untuk meningkatkan 
kemampuan berbicara menyampaikan isi 
pesan telepon siswa kelas IV SDN 

Kertajaya VII-213 Surabaya. 
 

II. METODE 

Berdasarkan judul penelitian ini maka 
jenis penelitian ini termasuk Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Penelitian tindakan 
kelas yang dilakukan guru atau peneliti 

bertujuan untuk memperbaiki kualitas 
pembelajaran bahasa Indonesia khususnya 
berbicara menyampaikan isi pesan telepon 

siswa kelas IV SDN kertajaya VII-213 
Surabaya dengan menggunakan model 

pembelajaran tandur. 
Dalam peelitian ini yang menjadi 

subyek penelitian adalah siswa kelas IV 

SDN Kertajaya VII-213 Surabaya yang 
berjumlah 20 siswa dengan perincian 12 

perempuan dan 8 laki-laki. Tempat 
penelitian ini dilaksanakan di SDN 
Kertajaya VII-213 Surabaya. 

Penelitian ini merupakan penelitin 
tindakan kelas yang dilakukan untuk 

memperbaiki kualitas pembelajaran bahasa 
Indonesia pada siswa kelas IV. Proses 
pelaksanaan tindakan kelas dilaksanakan 

secara bertahap sampai penelitian berhasil. 
Prosedur tindakan dimulai dari (1) 

perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan 
tindakan, (3) pengamatan dan evaluasi, (4) 
analisis dan refleksi (Arikunto: 2010:15). 

Hasil refleksi siklus I disimpulkan, 
apabila belum berhasil maka peneliti 

mengulang kembali di siklus II. Hasil siklus 
I dapat dijadikan pijakan perencanaan untuk 
pelaksanaan siklus berikutnya merupakan 

perencanaan  yang sudah direvisi dari siklus 
I, kemudian  dijadikan dasar pijakan untuk 

pelaksanaan tindakan pada siklus II. Bila 
hasil belajar pada siklus II belum berhasil 
maka dilakukan revisi tindakan pada siklus 

berikutnya, tetapi apabila sudah baik maka 
tidak perlu mengulang kesatu direvisi 

dilanjutkan pada siklus II. 
Data yang dipakai dalam penelitian 

ini adalah hasil tes awal sebelum 

penggunaan model pembelajaran tandur. 
Setelah data hasil tes awal diperoleh maka 

peneliti membuat rencana persiapan 
mengajar dengan menggunakan model 
pembelajaran tandur. Dalam pelaksanaan 
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pembelajaran di kelas , peneliti 

menggunkan teknik observasi dan tes. 
Teknik analisis data merupakan cara 

yang digunakan untuk mengolah data yang 
berhubungan erat dengan rumusan masalah. 
Setelah semua data terkumpul, maka 

langkah selanjutnya yaitu menganalisis 
data, sehingga mendapatkan suatu 

kesimpulan yang nyata. Untuk menganalis 
data, peneliti menggunakan teknik analisis 
deskriptif kualitatif. 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada pembahasan ini akan disajikan 
bagaimana keberhasilan dengan model 
pembelajaran tandur untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara menyampaikan isi 
pesan telepon siswa kelas IV SDN 

Kertajaya VII-213 Surabaya. Pelaksanaan 
model pembelajaran tandur memiliki tahap 
sesuai dengan tahapan yang diuraikan oleh 

Marwan (2004:25) yaitu sintak 
pembelajaran tandur (1) tumbuhkan; 

menumbuhkan keinginan tahuan siswa, (2) 
alami; siswa mengalami sendiri / terlibat 
langsung dalam pembelajaran, (3) siswa 

menamai sendiri suatu konsep yang 
dipelajari, (4) siswa mendemonstrasikan 

suatu konsep yang dipelajari, (5) ulangi; 
siswa mengulangi hasil pembelajaran yang 
diterimanya, (6) rayakan; siswa dan guru 

merayakan hasil pembelajaran yang telah 
dilaksanakan/ guru dan siswa pengakuan 

terhadap hasil belajar yang dicapai. 
Pembahasan ini meliputi ketiga aspek 

yaitu aktivitas guru selama proses 

pembelajaran, aktivitas siswa selama proses 
pembelajaran, hasil belajar siswa, dan 

kendala-kendala siswa. Apabila keempat 
aspek tersebut memenuhi kriteria 
ketuntasan minimal yang sudah ditentukan, 

maka penelitian ini dikategorikan berhasil. 
Dari paparan rumusan masalah, kajian 

pustaka, peneliti akan mengemukakan data 
yang berhasil dihimpun antara lain : 

Aspek pertama yang diamati adalah 

aktivitas guru, pada penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini 

dapat kita lihat pada diagram aktivutas guru 
pada siklus I dan siklus II dibawah ini : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek kedua yang diamati adalah 

aktivitas siswa, pada penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini 

dapat kita lihat pada diagram aktivitas siswa 
pada siklus I dan siklus II dibawah ini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek ketiga yang diamati adalah 

hasil belajar siswa, pada penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini 

dapat kita lihat pada diagram hasil belajar 
siswa pada siklus I dan siklus II di bawah 
ini: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran tandur 
pada pembelajaran bahasa Indonesia 
berbicara menyampaikan isi pesan telepon 

siswa kelas IV SDN Kertajaya VII-213 
Surabaya berjalan dengan baik dan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang ingin 
dicapai guru. 
 

IV. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan yang 

telah dideskripsikan pada bab IV, diperoleh 
kesimpulan bahwa penggunaan model 
pembelajaran tandur pada pembelajaran 
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bahasa Indonesia berbicara menyampaikan 

isi pesan telepon dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas IV SDN kertajaya VII-

213 Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan 
(1) aktivitas guru kelas IV di SDN 
Kertajaya VII-213 Surabaya dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia berbicara 
menyampaikan isi pesan telepon sudah 

meningkat. Hal ini dapat dilihat dari adanya 
peningkatan persentase ketuntasan untuk 
aktivitas guru pada siklus I dan siklus II. 

Terbukti bahwa penggunaan model 
pembelajaran tandur dalam pembelajaran 

dapat meningkatkan aktivitas guru ; (2) 
aktivitas siswa kelas IV di SDN Kertajaya 
VII-213 Surabaya dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia berbicara menyampaikan 
isi pesan telepon dengan menggunakan 

model pembelajaran tandur sudah 
meningkat; (3) hasil belajar siswa kelas IV 
di SDN Kertajaya VII-213 Surabaya 

tentang pembelajaran bahasa Indonesia 
berbicara menyampaikan isi pesan telepon 

telah mengalami peningkatan dari siklus I 
dan siklus II. Di siklus II, hasil belajar 
siswa telah tercapai indikator keberhasilan. 

Terbukti bahwa penggunaan model 
pembelajaran tandur dalam pembelajaran 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa; (4) 
respon siswa dengan penggunaan model 
pembelajaran tandur pada pembelajaran 

bahasa Indonesia berbicara menyampaikan 
isi pesan telepon sudah baik. Hal ini dapat 

dilihat hampir keseluruhan respon siswa 
untuk setiap item mencapai persentase 
ketuntasan yang telah ditetapkan. 

 

V. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

diperoleh, maka peneliti menyampaikan 
beberapa saran sebagai berikut: (1) 

hendaknya pelaksanaan pembelajaran 
bahasa Indonesia berbicara menyampaikan 
isi pesan telepon dilaksanakan dengan 

menggunakan dengan model pembelajaran 
yang inovatif dan salah satu model  yang 

digunakan adalah model pembelajaran 
tandur, (2) hendaknya guru perlu 
mengembangkan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran tandur 
sedini mungkin agar siswa dapat 

memperoleh pemahaman yang lebih 
mendalam tentang materi yang sedang 
dipelajari, dengan demikian hasil belajar 

siswa menyeluruh, baik pada aspek 
kognitif, afektif, maupun psikomotor, (3) 

hendaknya guru perlu memperluas 
pengetahuannya tentang model 
pembelajaran dan memahami karakteristik 

model pembelajaran untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran, (4) hendaknya guru 

perlu meningkatkan kemampuannya dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran, 

meliputi kemampuan mengelola sumber 
belajar, memotivasi siswa, maupun 

memfasilitasi siswa dalam aktivitas belajar 
di sekolah. 
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Pengaruh Metode Mencari Pasangan Kartu Kata Terhadap  

Peningkatan Hasil Belajar IPS Terpadu 
(Bambang Nursuwahjo) 

 

 

ABSTRAK  

 

           Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan di kelas VIII H SMP Negeri 26 
Surabaya mempunyai tujuan, yaitu keefektifan penerapan metode dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa. Tindakan ini dengan menggunakan metode mencari pasangan kartu kata pada 
mata pelajaran IPS Terpadu.  Prosedur penelitian tindakan kelas menggunakan 2 (dua) siklus, 

dimana tiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Hasilnya 
adalah bahwa prestasi belajar IPS Terpadu ada kenaikan pada nilai siswa berdasar standar 
kumulatif minimum yakni sebesar 68 mencapai diatas 85 %. 

          Pada siklus pertama, awal kegiatan dengan metode mencari pasangan kartu kata hanya 
29 siswa yang menjawab benar (76,32 %) dan 09 siswa menjawab salah (23,68 %) dan pada 

tahap kedua terdapat 28 siswa menjawab benar (73,68 %) dan 10 siswa menjawab salah 
(26,32 %), serta pada tahap akhir (evaluasi) siswa yang tuntas sebanyak 27 Siswa (71,05 %) 
dan yang remidi 11 siswa (28,95 %) 

          Siklus kedua, pada awal kegiatan dengan metode mencari pasangan kartu kata siswa 
berjumlah 38 yang menjawab dengan benar (100,00 %), pada tahap kedua siswa yang 

menjawab benar sebanyak 32 siswa (84,21 %) dan yang menjawab salah 06 siswa atau (15,79 
%) namun pada tahap akhir (evaluasi) terdapat 33 siswa  yang sudah tuntas (86,84 %) dan 
hanya 5 siswa yang harus remidi (13,16). 

 
Kata kunci : Metode Mencari Pasang Kartu Kata dan Hasil Belajar 

 

 

I. Metode Mencari Pasangan Kartu 

Kata   

Sesuai dengan prinsip-prinsip 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP 2006), bahwa orientasi 

pembelajaran  

lebih terfokus pada siswa. Siswa 

bertindak sebagai subyek pembelajaran, 

sedangkan guru hanya bertindak sebagai 

instruktur dan fasilitator (Dinas Dikbud 

Jatim, 2004 : 7). Oleh karena itu peneliti 

mencoba untuk menerapkan prinsip 

tersebut dengan menggunakan Metode 

Mencari Pasangan Kartu Kata dalam 

proses pembelajaran tanpa meninggalkan 

metode konvensional seperti ceramah dan 

lain-lainnya.  

Metode Mencari Pasangasan Kartu 

Kata (Index Card Match) berasal dari kata 

“kartu” dan “kata”. Kartu adalah  kertas 

tebal berbentuk persegi panjang yang 

digunakan untuk berbagai keperluan, 

sedangkan kata adalah unsur bahasa yang 

diucapkan atau dituliskan yang 

merupakan perwujudan kesatuan perasaan 

dan pikiran yang dapat digunakan dalam 

berbahasa (Tim Penyusun Kamus Pusat 

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 

1994 : 448 dan 451). Jadi Metode 

Mencari Pasangan Kartu Kata adalah 

metode pembelajaran dimana siswa 

berusaha mencari pasangan antara kartu 

yang berisi unsur bahasa yang ditulis atau 

bertuliskan soal-soal dengan kartu yang 
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berisi atau bertuliskan jawaban yang 

merupakan perwujudan kesatuan perasaan 

dan pikiran yang dapat digunakan dalam 

berbahasa atau berkomuniskasi. Metode 

Mencari Pasangan Kartu Kata (Index 

Card Match) adalah yang menyenangkan 

guna mengulangi materi pembelajaran 

yang telah diberikan sebelumnya. 

Langkah-langkah pembelajarannya 

sebagai berikut : 

a. Buatlah potongan-potongan kertas 

sebanyak jumlah siswa yang ada. 

b. Bagilah kertas-kertas tersebut menjadi 

dua bagian yang sama. 

c. Pada  seluruh  bagian,  tulis  pertanyaan  

tentang  materi  yang  akan 

dibelajarkan. Setiap kertasberisi satu 

pertanyaan. 

d. Pada  separuh  kertas  yang  lain, tulis  

jawaban  dari pertanyaan-pertanyaan  

yang telah dibuat. 

e. Kocoklah semua kertas sehingga akan  

tercampur antara soal dan jawaban. 

f. Setiap   siswa   diberi   satu  kertas.  

Jelaskan  bahwa   ini   adalah  aktivitas  

yang dilakukan berpasangan, separuh 

siswa akan mendapatkan soal dan yang 

lain akan mendapatkan jawaban. 

g. Mintalah kepada siswa untuk 

menemukan pasangan mereka, jika 

sudah ada yang menemukan pasangan, 

mintalah kepada mereka untuk duduk 

berdekatan. 

h. Setelah  semua  siswa  menemukan  

pasangan  dan  duduk   berdekatan,  

mintalah kepada  mereka  setiap  

pasangan secara bergantian untuk 

membacakan soal yang diperoleh 

dengan kertas kepada teman-teman 

yang lain.(Suprijono. Agus, 2009: 120) 

 

 

II. Peningkatan Hasil Belajar 

Dalam proses pembelajaran akan 

terjadi suatu kegiatan yang akan 

mengakibatkan terjadinya perubahan 

tingkah  laku, baik bersifat pengetahuan 

atau hafalan ada pula yang menyatakan 

ketrampilan. Sedangkan tinggi rendahnya 

hasil yang dicapai oleh siswa disebut 

dengan hasil belajar, biasanya dinyatakan 

dengan kata-kata atau kalimat. Dengan 

belajar tentunya ada suatu hasil yang 

hendak dicapai dalam proses belajar 

tersebut. Hasil dari proses pembelajaran 

inilah yang kemudian seringkali disebut 

dengan hasil belajar, perubahan yang 

terjadi ketika belajar berlangsung 

mempunyai aspek arahan (directional 

aspect)’ kadang menimbulkan  perubahan 

dalam arah cita-cita kehidupan, dan 

kadang memperkuat arah cita-cita siswa 

yang sedang melaksanakan belajar. 

Menurut Surahkman (1980: 74) hasil 

belajar dapat dikelompokkan : 

1) Bentuk belajar dipandang sebagai 

hasil. Guru melihat bentuk terakhir 

dari berbagai informasi interaksi 

edukatif. Yang menjadi perhatian 

adalah penampakan sifat dan tanda-

tanda tingkah laku yang dipelajari. 

2) Belajar dipandang sebagai proses. 

Guru melihat pengalaman edukatif. 

Yang diperhatikan adalah pola 

perubahan tingkah laku selama 

pengalaman belajar berlangsung 

3) Belajar dipandang sebagai fungsi. 

Guru melihat aspek - aspek 

memungkinkan terjadinya perubahan 

tingkah laku manusia di dalam 

pengalaman edukatif. 

4) Motivasi dipandang sebagai 

pengertian atau konsepsi yang 

fungsional dalam menjelaskan sifat-
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sifat tertentu yang dinamik dan 

memberi arah dalam belajar. 

 

 

III. Metode Penelitian 

Jenis penelitian adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Menurut 

Suhardjono (dalam Arikunto, 2008 : 58) 

adalah penelitian tindakan (action 

research) yang dilakukan dengan tujuan 

memperbaiki mutu pembelajaran di kelas. 

Tindakan Kelas dilaksanakan dalam 2 

siklus, yang terdiri 4 tahapan, yaitu ; 1). 

Tahap Perencanaan, 2). Pelaksanaan 

tindakan, 3). Pengamatan, dan 4). 

Refleksi.  Subyek dalam penelitian ini 

adalah Siswa Kelas VIII H SMP Negeri 

26 Surabaya, yang berjumlah 38 siswa, 

terdiri siswa laki-laki 16 orang dan 

perempuan 22 orang.  

 

IV. Pelaksanaan 

a. Tahap Pertama : Penyajian Materi    

          Pada tahap penyajian materi, hal-hal 

yang dilakukan adalah sebagai berikut 

:  

         1.  Guru melakukan  apersepsi  sebagai  

upaya membangkitkan pengetahuan 

awal siswa  

         2.  Memberi informasi tentang materi 

dalam pembentukan kepribadian 

3.  Siswa dibagi menjadi 8 kelompok 

diskusi (tiap kelompok beranggotakan 

4 - 5 siswa),  

         4. Siswa membuat soal dan jawaban 

masing-masing satu sebagai bahan 

untuk pelaksanaan pasangan kartu 

kata, sehingga terkumpul 38 soal dan 

38 jawaban 

         5. Peneliti  dengan  dibantu 1 orang  

anggota  berkeliling dan membimbing 

proses pengerjaan dan pengoreksian 

pekerjaan siswa. Juga melakukan 

pengamatan dan mencatat segala 

aktivitas yang dilakukan siswa selama 

proses pembelajaran. 

 

 b. Tahap Kedua : Penerapan Metode 

Mencari Pasangan Kartu Kata    

          Pada penerapan awal hal-hal 

yang dilakukan adalah  : 

1. Kelompok-kelompok pada 

pertemuan pertama saling memeriksa 

soal dan jawaban yang dibuat oleh 

kelompok satu dengan yang lainnya, 

sesuai dengan kriteria  

 2. Guru beserta siswa menyempurnakan 

atau memperbaiki soal maupun 

jawaban yang dibuat siswa dan 

dianggap belum relevan. 

 3. Siswa dibagi dalam kelompok-

kelompokan baru menjadi 4 

Kelompok (tiap kelompok  

beranggotakan 9 - 10 siswa) disuruh 

berdiri berjejer ke belakang. 

4. Menaruh 10 kartu kata yang berisi 

jawaban  diatas meja dan membagi 

seluruh siswa untuk mendapatkan 

kartu soal masing-masing satu yang 

dibuat sendiri. 

 5. Satu per satu siswa dari 4 kelompok 

disuruh maju untuk mengambil kartu 

jawaban yang tersedia diatas meja. 

Setiap siswa diberi waktu 3 – 4 menit          

 6. Setelah semua siswa menemukan 

pasangan (kartu soal dan jawaban) 

diminta ke bangku masing-masing dan 

secara bergantian untuk membacakan 

hasilnya. 

7. Demikian seterusnya sampai seluruh 

siswa mendapat giliran dari kegiatan 

tersebut. 

8. Peneliti dibantu 1 orang anggota 

melakukan pengamatan dan mencatat 
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segala aktivitas siswa selama kegiatan 

berlangsung. 

      Agar lebih jelas pelaksanaan tahap 

awal dapat dimanivestasikan dalam 

bentuk gambar berikut :   

             

A O               A1 O 

B  B  B           B 

            O                          O                           

O                   O 

         O                   O                    

O                   O   

         O                   O                    

O                   O                

         O                   O                    

O                   O   

         O                   O                    

O                   O    
            

 

Efektivitas Siklus Pertama 

Menemukan Pesan Benar dan Salah Pada 

Tahap Awal 

 

No Jawaban Jumlah 

Siswa 

Prosentase 

1 Benar 29 76,32 

     

2 Salah 9 23,68 

 

Efektivitas Siklus Kedua 

Menemukan Pesan Benar dan Salah Pada 

Tahap Awal 

 

No Jawaban Jumlah 

Siswa 

Prosentase 

1 Benar 38 100,00 

     

2 Salah 0 0,00 

 

 

c. Tahap Ketiga : Penerapan Metode 

Mencari Pasangan Kartu Kata  

Pada penerapan akhir/penguatan 

hal-hal yang dilakukan adalah :  

1. Siswa dibagi dalam 2 kelompok 

(tiap kelompok beranggotakan 

18 siswa) 

2. Peneliti mengawasi kelompok 1 

(beranggotakan 18 siswa) dan 1 

orang pembantu mengawasi 

kelompok 2 (beranggotakan 18 

siswa), masing-masing 

kelompok 9 siswa diberi soal 

dan 9 siswa diberi jawaban. 

3. Kepada siswa masing-masing 

kelompok diminta untuk 

menemukan / mencari pasangan 

mereka antara yang membawa 

soal dan yang membawa 

jawaban. Jika ada yang sudah 

menemukan pasangan, diminta 

untuk duduk berdekatan 

4. Setelah semua siswa 

menemukan pasangan (soal dan 

jawaban) diminta secara 

bergantian untuk membicarakan 

hasilnya. 

5. Peneliti dibantu 1 orang anggota 

melakukan pengamatan dan 

penilaian hasil yang dicapai 

siswa 

 

               Agar lebih jelas pelaksanaan tahap awal 

ini dapat dimanivestasikan dalam bentuk 

gambar berikut : 
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Efektivitas Siklus Pertama 

Menemukan Pesan Benar dan Salah 

Pada    Tahap Kedua 

 

No Jawaban Jumlah 

Siswa 

Prosentase 

1 Benar 28 73,68 

     

2 Salah 10 26,32 

 

Efektivitas Siklus Kedua 

Menemukan Pesan Benar dan Salah 

Pada Tahap Kedua 

 

No Jawaban Jumlah 

Siswa 

Prosentase 

1 Benar 32 84,21 

     

2 Salah 6 15,79 

 

 

   d. Tahap Keempat : Pelaksanaan 

Evaluasi   

      Pada fase keempat atau fase evaluasi 

hal-hal yang dilakukan adalah :  

      1. Setiap siswa diberi lembar tes yang 

berisi soal pilihan ganda sebanyak 20 

soal (bobot 60) dan soal isian 

sebanyak 10 soal (bobot 40). Waktu 

mengerjakan soal selama 60 menit 

      2. Untuk menghindari kecurangan, siswa 

yang duduk berdampingan (kanan – 

kiri) nomor urut soal diacak meskipun 

isinya pada dasarnya sama.  

     3. Peneliti dibantu 1 orang anggota 

melakukan pengamatan, pengawasan 

dan merekam segala aktivitas siswa 

selama pelaksanaan evaluasi.  

      

 

 

Hasil Tes Evaluasi Siklus Pertama 

NO KETUNTAS

AN 

JUML 

SISWA 

PROSE

NTASE 

1. Tuntas 28 Siswa 73,63 

2. Tidak Tuntas 10 Siswa 26,37 

  Rata-rata 

Nilai 

70,03 

 

 

Hasil Tes Evaluasi Siklus Kedua 

NO KETUNTAS

AN 

JUML 

SISWA 

PROSE

NTASE 

1. Tuntas 33 Siswa 86,84 

2. Tidak Tuntas 5   Siswa 13,16 

  Rata-rata 

Nilai 

73,44 
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PENINGKATAN HASIL  BELAJAR  MATERI  LUAS BANGUN 

DATAR MELALUI  MODEL KOOPERATIF STAD DAN  KUIS 
PADA SISWA KELAS VI SDN RANGKAH VI SURABAYA 

(Puguh Handoyo) 

 

ABSTRACT 

 
Learning Mathematics presented with lectures and individual exercises are often 

not liked by the students. As a result of learning outcomes are always at the bottom 
compared to other subjects. Though mathematics has a very strategic role in many lives . 
To create the learning process fun, exciting, and can improve learning outcomes, it is 

necessary to change the exciting learning that is implementing STAD cooperative 
learning models and quizzes. 

Formulation of the problem posed : ) How STAD cooperative learning models can 
encourage students to learn about the wide awake more excited ?  How to play the quiz 
can encourage students to learn about the wide awake to be more excited ? . 

Based on the results of this study concluded  STAD cooperative learning models can 
encourage students to learn about the wide awake more energized, improve learning , and 

learning outcomes .  quizzes can play encourages students to learn about the wide awake 
become more vibrant , enhancing learning , and learning outcomes . 
 To improve the learning process and learning outcomes math , STAD cooperative model 

can be used as an option to overcome the problems of learning mathematics . ( quizzes as 
learning strategies in this study can also be applied in the study of mathematics , but 

necessary preparation, especially at the time of the assessment group of students 
answering the necessary assistance to help teachers who are good at working on the 
problems created by his friend .  For researchers who want to conduct advanced research 

in accordance with the study also recommended that preparations be made perfect , 
especially in preparing instruments and their observation rubrics that clearly at the time 

of the quiz activity . Also recommended that a team of observers at least two people , 
because according to the experience of the observer team is very busy researchers in 
assessing the current events quiz . 

 

 

Keyword : Learning process, STAD Cooperative Model, Quiz. 
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I. PENDAHULUAN 

 Matematika merupakan pelajaran yang 
paling ditakuti oleh sebagian siswa, 

sehingga dampak yang ditimbulkan akan 
berpengaruh terhadap kondisi mental anak 
serta hasil belajar yang diperoleh pun tidak 

optimal. Kondisi seperti ini terkadang kita 
sebagai pengajar kurang tanggap untuk 

mengambil langkah pemecahannya. 
Pembelajaran secara klasikal   dengan 
metode yang monoton pada sudut pandang 

siswa lebih memperburuk keadaan dengan 
kesan bidang studi matematika merupakan 

pelajaran yang sulit dan membosankan. 
 Model pembelajaran STAD (Student 
Team Achievement Devision) adalah salah 

satu pembelajaran kooperatif yang 
dikembangkan berdasarkan teori belajar 

Kognitif-Konstruktivis yang diyakini oleh 
pencetusnya Vygotsky memiliki keunggulan 
yaitu fungsi mental yang lebih tinggi akan 

muncul dalam percakapan atau kerjasama 
antar individu. (Depag RI, 2004). STAD 

juga memiliki keunggulan bahwa siswa 
yang dikelompokkan secara heterogen 
berdasarkan kemampuan siswa terhadap 

matematika akan terjadi interaksi yang 
positif dalam menyelesaikan masalah, 

seperti tutor sebaya dan lain-lain. Jika 
sebelumnya tidak ada interaksi antar 
individu, maka dalam STAD siswa dapat 

bekerja sama dalam menyelesaikan masalah 
sampai semua anggota kelompok dapat 

menyelesaikan masalah. Kelompok 
dikatakan tidak selesai jika ada anggotanya 
belum selesai. 

 Bermain kuis adalah permainan yang 
mengasyikkan bagi anak-anak usia sekolah 

dasar. Untuk itu pembelajaran dilanjutkan 
dengan bermain kuis antar kelompok agar 
matematika yang dianggap membosankan 

akan berubah menjadi menyenangkan, 
mengasyikkan, dan akhirnya semangat 

belajar siswa meningkat dan hasil belajar 
juga meningkat. 
 Untuk memberi batasan permasalahan 

agar lebih jelas dan terarah, maka perlu 
dirumuskan permasalahan yang akan 

dibahas, yaitu sebagai berikut: 

     1. Bagaimanakah pembelajaran model 

kooperatif STAD dapat mendorong 
siswa untuk belajar tentang luas 

bangun datar menjadi lebih menarik 
? 

     2.  Bagaimanakah bermain kuis dapat 

memotivasi siswa untuk belajar 
tentang luas bangun datar menjadi 

lebih menyenangkan ? 
 

II. MODEL PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF STAD 

 Pembelajaran kooperatif merupakan 

suatu model pengajaran dimana siswa 
belajar dalam kelompok-kelompok kecil 
yang memiliki tingkat kemampuan 

berbeda. Dalam menyelesaikan tugas 
kelompok, setiap anggota saling bekerja 

sama dan membantu untuk memahami 
suatu bahan pembelajaran. Belajar 
belum selesai jika salah satu teman 

dalam kelompok belum menguasai 
bahan pembelajaran. 

Model pembelajaran kooperatif ini 
dikembangkan berdasarkan teori belajar 
kognitif-konstruktivis. Salah satu teori 

Vygotsky, yaitu tentang penekanan pada 
hakikat sosiokultural dari pembelajaran. 

Vygotsky yakin bahwa fungsi mental 
yang lebih tinggi akan muncul dalam 
percakapan atau kerjasama antar 

individu. Implikasi dari teori Vygotsky 
ini dapat berbentuk pembelajaran 

kooperatif. Penerapan model 
pembelajaran kooperatif ini juga sesuai 
dengan yang dikehendaki oleh prinsip-

prinsip CTL (contextual teaching and 
learning), yaitu tentang learning 

community (Depag RI, 2004). 
Langkah-langkah pembelajaran 

kooperatif Student Teams Achievment 

Division (STAD) dapat dilihat pada tabel 
berikut: 

 

III. BERMAIN KUIS    

   Bermain kuis atau dikenal dengan 

strategi pembelajaran Team Quiz. 

Langkah-langkah pembelajaran Team 

Quiz adalah sebagai berikut: 
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1. Guru membentuk tiga kelompok 

(disesuaikan jumlah siswa). 
2. Membagi tugas secara bergantian 

untuk membuat soal, jawaban dan 
penilaian. 

3. Buat skor masing-masing jawaban 

tiap kelompok (Depag. RI, 2001). 
Team Quiz adalah suatu kegiatan 

tanya jawab antar kelompok. Dalam 
kegiatan bertanya dan menjawab akan 
terjadi proses belajar yang tidak 

membosankan. Keterampilan bertanya 
menjadi penting jika dihubungkan 

dengan pendapat yang mengatakan 
”Berfikir itu sendiri adalah bertanya” 
(Hasibuan dan Moejiono,  2004). 

Pengertian bertanya adalah ucapan 
verbal yang meminta respons dari 

seseorang yang dikenai. Respons yang 
diberikan dapat berupa pengetahuan 
sampai dengan hal-hal yang merupakan 

hasil pertimbangan. Jadi bertanya 
merupakan stimulus efektif yang 

mendorong berfikir (Hasibuan dan 
Moejiono, 2004). 

   Dari  pendapat dan pengertian 

tersebut, bertanya  menunjukkan bahwa, 
baik yang bertanya maupun yang 

menjawab telah terjadi proses berfikir 
dari dirinya. Sedangkan berfikir 
merupakan proses belajar. 

Pemecahannya adalah mengajukan 
pertanyaan tentang semua informasi 

penting.  
 Di samping itu, pertanyaan-
pertanyaan tentang fakta yang 

disampaikan dengan kata-kata sendiri, 
bukannya mengulang tepat seperti yang 

tertulis, membantu siswa mempelajari 
makna teks itu dan bukannya sekedar 
menghafalkannya (Mohamad Nur,1998). 

Pendapat ini mendukung bahwa 
memberi kesempatan kepada siswa 

untuk membuat pertanyaan-pertanyaan 
dan menjawab pertanyaan dari teman 
adalah sama dengan memberi 

kesempatan belajar kepada siswa, 
sehingga pembelajaran berpusat pada 

siswa atau student center. 

 

IV. Langkah-langkah Kegiatan 

Pembelajaran STAD dan KUIS 

 
Fase  Tingkah laku 

Guru 
Kegiatan Siswa 

Fase 1 
Menyampaika

n kompetensi 
yang 
diharapkan 
dan 

memotivasi 
siswa disertai 
observasi ( 10 
menit ) 

Guru 
menyampaikan 

standar 
kompetensi, 
kompetensi 
dasar dan 

indikator yang 
diharapkan, dan 
memotivasi 
siswa belajar. 

 

Aktif mendengar, 
melihat, mencatat, 

bertanya, dan menjawab. 

Fase  2 
Menyajikan 
informasi 
Disertai 

observasi (15 
menit) 

Guru 
menyajikan 
informasi 
kepada siswa 

dengan jalan 
demontrasi dan 
lewat bahan 

bacaan. 
 

Aktif mendengar, 
melihat, mencatat, 
bertanya, dan menjawab, 
serta membantu 

melakukan demontrasi. 

Fase  3 
Mengorganisa
sikan siswa 

ke dalam 
kelompok 
bekerja dan 
belajar, setiap 

kelompok 4 
siswa yang 
heterogen  (5 
menit) 

Guru 
menjelaskan 
kepada siswa 

agar 
membentuk 
kelompok 
belajar dengan 

memberikan 
data nama 
anggota 
kelompok  dan 

mengarahkan 
setiap kelompok 
agar membuat 
soal dan kunci 

jawaban soal 
yang telah 
diberikan 
 

Berkelompok secara 
heterogen sesuai 
kemampuan, memberi 

nama, kelompok. 
Mendengar, melihat, 
bertanya, menjawab  

Fase  4 

Membimbing 
kelompok 
bekerja dan 
belajar 

disertai 
observasi (15 
menit) 

Guru 

membimbing 
kelompok –
kelompok 
belajar pada 

saat mereka 
mengerjakan 
tugas mereka. 

 

Membuat soal dan 

jawabannya sejumlah 
anggota melalui diskusi 
kelompok. 

Fase  5 

Evaluasi 
disertai 
observasi (35 

menit) 

Guru 

mengevaluasi 
hasil belajar 
tentang materi 

yang telah 
dipelajari atau 
masing-masing 
kelompok 

menyampaikan 
soal kepada 
kelompok lain 
 

Bermain kuis antar 

kelompok melalui 
kegiatan bertanya dan 
menjawab. 
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Gambar 3.1 : Tahapan Per Siklus 

 Penelitian tindakan kelas ini 

menerapkan model pembelajaran 
kooperatif STAD (Student Team 
Achievement Devisions) dengan variasi 

bermain kuis. Pembelajaran dengan 
kooperatif STAD memiliki keunggulan 

yang dapat mengatasi masalah yang ada. 
Karena dalam kooperatif STAD akan 
terjadi meningkatnya fungsi mental 

melalui percakapan dan interaksi 
lainnya, serta kerjasama antar siswa 

yang memiliki kemampuan yang 
heterogen. 
 Begitu pula bermain kuis diyakini 

memiliki keunggulan menciptakan 
suasana pembelajaran yang 

mengasyikkan, karena berupa permainan 
tanya jawab antar kelompok. Dalam 
situasi demikian diharapkan siswa tidak 

akan mengantuk dan bosan belajar 
matematika. Kegiatan bertanya dan 

menjawab adalah bentuk kegiatan 
berfikir, sedangkan belajar juga melalui 
proses berfikir.  

Sebagaimana layaknya penelitian 
tindakan kelas, maka penelitian ini  akan 

dimulai dari siklus I yang 
pelaksanaannya melalui 4 (empat) tahap 
yaitu : perencanaan, tindakan, observasi, 

dan refleksi. Tahapan-tahapan tersebut 
dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 3.2 Tahapan Penelitian 

Tindakan Kelas 

 

 Bagaimana pelaksanaan dari tahap-
tahap tersebut dapat dijelaskan berikut 
ini: 

a. Perencanaan 

Perencanaan dibuat berawal dari 

permasalahan yang muncul di 
lapangan yaitu dari pengalaman 
peneliti sebagai guru di kelas VI A 

SDN Sadang. Permasalahan ini dapat 
disebut sebagai refleksi awal, yaitu 

hasil belajar matematika yang selalu 
rendah terutama pada kompetensi 
dasar tentang “Luas Bangun” yang 

mencakup: 
1). Menemukan rumus bangun datar 

melalui pendekatan bangun 
persegi panjang (persegipanjang, 
jajargenjang, dan lingkaran). 

2). Menentukan Luas daerah 
bangun datar. 

3). Luas gabungan beberapa bangun 
datar (variasi dari bangun di 
atas). 

 
Dari permasalahan di atas 

muncul gagasan untuk menerapkan 
pembelajaran STAD dengan variasi 
kuis, dengan tujuan untuk 

menciptakan pembelajaran yang 
lebih efektif, inovatif, memudahkan, 

mengasyikkan, dan menyenangkan. 
Kegiatan perencanaan ini diawali 
dengan kegiatan: 

1). Mengajukan izin ke Kepala       
Sekolah untuk mengadakan 

PTK. 
2). Mengadakan pertemuan dengan 

tim kolaboratif yang terdiri dari: 

Peneliti, 2 orang guru sebagai 
observer, yang membicarakan 

langkah-langkah penelitian. 
3). Mempersiapkan rencana 

pelajaran, Lembar Kegiatan 

Siswa (LKS), dan instrument 
pengamatan. 
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4). Mempersiapkan pengelolaan 

kelas menjadi beberapa 
kelompok yang heterogen 

berdasarkan kemampuan siswa 
dan jenis kelamin. 
Tindakan akan dilaksanakan 

sesuai dengan tahapan pembelajaran 
STAD, tetapi ada variasi dengan 

kegiatan kuis. Kuis dilaksanakan 
pada tahap unjuk kerja dari setiap 
kelompok. Jika pada pembelajaran 

STAD murni, setiap kelompok 
mempresentasikan hasil kerjanya, 

namun pada pembelajaran ini setiap 
kelompok memberikan pertanyaan 
kepada kelompok-kelompok lain. 

Untuk lebih konkritnya dapat diikuti 
langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran berikut: 
 

Tabel:  3.2 Langkah-langkah Kegiatan 

Pembelajaran STAD dan KUIS 

Fase Tingkah laku 

Guru 

Kegiatan Siswa 

Fase 1 

Menyampai

kan 

kompetensi 

yang 

diharapkan 

dan 

memotivasi 

siswa 

disertai 

observasi ( 

10 menit ) 

Guru 

menyampaikan 

standar 

kompetensi, 

kompetensi 

dasar dan 

indikator yang 

diharapkan, dan 

memotivasi 

siswa belajar. 

 

Aktif mendengar, 

melihat, mencatat, 

bertanya, dan 

menjawab. 

Fase  2 

Menyajikan 

informasi 

Disertai 

observasi 

(15 menit) 

Guru 

menyajikan 

informasi 

kepada siswa 

dengan jalan 

demontrasi dan 

lewat bahan 

bacaan. 

 

Aktif mendengar, 

melihat, mencatat, 

bertanya, dan 

menjawab, serta 

membantu 

melakukan 

demontrasi. 

Fase  3 

Mengorgani

sasikan 

siswa ke 

dalam 

kelompok 

bekerja dan 

belajar, 

Guru 

menjelaskan 

kepada siswa 

agar membentuk 

kelompok 

belajar dengan 

memberikan 

data nama 

Berkelompok 

secara heterogen 

sesuai 

kemampuan, 

memberi nama, 

kelompok. 

Mendengar, 

melihat, bertanya, 

setiap 

kelompok 4 

siswa yang 

heterogen  

(5 menit) 

anggota 

kelompok  dan 

mengarahkan 

setiap kelompok 

agar membuat 

soal dan kunci 

jawaban soal 

yang telah 

diberikan 

 

menjawab  

Fase  4 

Membimbin

g kelompok 

bekerja dan 

belajar 

disertai 

observasi 

(15 menit) 

Guru 

membimbing 

kelompok –

kelompok 

belajar pada saat 

mereka 

mengerjakan 

tugas mereka. 

 

Membuat soal dan 

jawabannya 

sejumlah anggota 

melalui diskusi 

kelompok. 

Fase  5 

Evaluasi 

disertai 

observasi 

(35 menit) 

Guru 

mengevaluasi 

hasil belajar 

tentang materi 

yang telah 

dipelajari atau 

masing-masing 

kelompok 

menyampaikan 

soal kepada 

kelompok lain 

 

Bermain kuis 

antar kelompok 

melalui kegiatan 

bertanya dan 

menjawab. 

 

Pada fase 5, yaitu pada saat kegiatan 
kuis, setiap kelompok memberikan  soal 

kepada kelompok lain. Setiap kelompok 
mempunyai anggota dengan kode sebagai 
berikut: 

Kelompok A mempunyai anggota berkode: 
A1, A2, A3, dan A4. 

Kelompok B mempunyai anggota berkode: 
B1, B2, B3, dan B4. 
Kelompok C mempunyai anggota berkode: 

C1, C2, C3, dan C4. 
Kelompok D mempunyai anggota berkode: 

D1, D2, D3, dan D4. 
Kelompok E mempunyai anggota berkode: 
E1, E2, E3, dan E4. 

Kelompok F mempunyai anggota berkode: 
F1, F2, dan F3. 

Kelompok G mempunyai anggota berkode: 
G1, G2, dan G3. 

 Sedangkan aturan mainnya diatur 

sebagai berikut: Setiap kelompok diberi 
kesempatan menyampaikan pertanyaan 
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sebanyak 4 soal. Ketika kelompok A tampil 

menyampaikan pertanyaan, yang diberi 
kesempatan menjawab adalah kelompok B 

(B1) , C (C1), D (D1), dan E (E1). Dan 
ketika kelompok B tampil, yang menjawab 
adalah kelompok F (F1), G (G1), A (A1), C 

(C2), begitu seterusnya. Agar lebih jelas 
dapat digambarkan sebagai berikut: 

Dari kegiatan kuis dapat diketahui 
kemampuan setiap siswa dalam menilai 
jawaban temannya maupun kemampuannya 

dalam menjawab pertanyaan temannya.  
   Cara  pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan beberapa instrument 
yaitu: 
1) Tes, digunakan untuk mengumpulkan 

data hasil belajar. 
2) Angket, digunakan untuk 

mengumpulkan kegiatan pembelajaran  
klasikal. 

3)  Angket, digunakan untuk 

mengumpulkan data kegiatan 
pembelajaran kelompok. 

4) Angket, untuk mengumpulkan data 
kegiatan pembelajaran kuis, baik 
penjawab, penanya maupun pengamat. 

Kegiatan analisis data dilakukan untuk 
menganalisis data di atas seperti tes hasil 

belajar, hasil angket dalam berbagai 
kegiatan pembelajaran tersebut. Bagaimana 
data tersebut dianalisis, dapat diuraikan 

berikut ini. 
1). Data hasil belajar dianalisis berdasarkan 

pada ketuntasan belajar, yaitu 100% 
siswa mencapai 60 - >60. 

 2). Data aktifitas pembelajaran klasikal 

diharapkan dapat mencapai nilai rerata 
60% s.d 70%. 

3). Data aktifitas pembelajaran kelompok 
ditargetkan dapat mencapai rerata 70 
s.d. 80%. 

4).  Data aktifitas pada pembelajaran kuis 
diharapkan tiap siswa mampu 

melaksanakan lima aktifitas dengan 
benar yaitu: penampilan bertanya, 
menilai jawaban, membuat kunci 

jawaban, penampilan menjawab, dan 
kualitas jawaban. Namun target 

minimal dapat mencapai rerata  sampai 

70% - 80%. 
 

 
 

 

 
 

 b. Tindakan  

 Pelaksanaan tindakan 
dilaksanakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut : 
1). Siswa berkelompok dengan 

anggota 4/3 orang siswa yang 
heterogen kemampuannya. 

2). Setiap kelompok bekerjasama 

membuat soal tentang luas 
bangun beserta kunci 

jawabannya. 
3). Setiap kelompok unjuk kerja 

dengan memberikan soalnya 

kepada anggota kelompok lain 
secara menyebar. Jika soalnya 4 

maka pertanyaan tersebut harus 
dijawab oleh 4 kelompok. 

 Sedangkan indikator 

keberhasilan proses pembelajaran 
ditetapkan sebagai berikut : 

1). Tercapainya aktifitas belajar 
melalui kooperatif STAD 
dengan rerata 70 -  80%. 

2). Tercapainya nilai aktifitas 
belajar melalui KUIS dengan 

rerata 70 - 80%. 
3). Tercapainya nilai hasil belajar 

100% siswa memperoleh  60 - > 

60.       
Pada tahap pelaksanaan tindakan, 

dilaksanakan skenario pembelajaran 
sesuai perencanaan yang telah disusun 
pada tahap perencanaan di atas. Siklus 

I dilaksanakan  selama 2 (dua) 
pertemuan atau dua kali 35 menit (70 

menit). Untuk siklus berikutnya 
disesuaikan dengan perkembangan 
siklus I. 

 
    c. Observasi  
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Observasi dilakukan oleh tim 

observer yang terdiri dari  2 orang guru 
untuk mengetahui  bagaimana kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Beberapa 
kegiatan penting yang perlu diamati 
adalah : 

1) Fase pembelajaran klasikal, berapa 
prosen siswa yang aktif: melihat, 

mendengar, bertanya, menjawab, 
dan mencatat. Pada fase ini 
observer menggunakan instrumen 

angket. 
2). Fase pembelajaran  kelompok, yang 

perlu diamati adalah bagaimana 
kegiatan masing-masing anggota 
kelompok dalam memainkan 

peranannya dalam kelompoknya, 
antara lain : kerja sama, 

berpendapat, semangat kerja, dan 
hasil kerja. Fase ini menggunakan 
instrumen angket. 

3). Fase unjuk kerja tiap kelompok 
penanya, yang diamati adalah:  

a). Bagi penanya dinilai : 
penampilan, kualitas soal, 
kualitas kunci jawaban, 

menilai jawaban. 
b). Bagi penjawab dinilai : 

penampilan, kualitas 
jawaban, kerjasama, waktu. 
Pada fase ini digunakan 

instrumen angket. 

4). Semua aktifitas pembelajaran yang 

positif maupun negatif perlu 
dicacat sebagai  bahan 

pertimbangan untuk perencanaan 
siklus berikutnya. 

 

      d. Refleksi 

Pada kegiatan refleksi ini, tim 

peneliti mengadakan pertemuan 
untuk membahas hasil observasi. 
Kekurangan atau kelemahan yang 

ada menjadi bahan masukan yang 
harus diolah kembali sehingga pada 

setiap siklus mengalami perbaikan 
dan kemajuan. Data yang terekam 
pada instrumen observasi dievaluasi 

dan diambil kesimpulan untuk 
membuat rencana pelaksanaan siklus 

II. Dari hasil pertemuan tim peneliti 
menyusun rencana dan 
mempersiapkan keperluan 

pembelajaran pada siklus II 
misalnya: peraga, LKS, dan 

instrumen observasi atau mungkin 
penataan ruangan dan peralatan lain 
yang diperlukan misalnya foto,  dan 

media pembelajaran lain yang 
relefan. 

 
 
 

 
 

 
IV. SIMPULAN 

   

1. Pembelajaran model kooperatif 
STAD dapat mendorong siswa 

untuk belajar lebih menarik 
hasil yang optimal yaitu rerata 
70%-80%. 

 

 
 

 

2. Menyenangkan sehingga 
berimplikasi pada pencapaian 

hasil belajar lebih optimal. 
  

 

 
3. Bermain kuis dapat 

memotivasi siswa untuk 
belajar tentang luas bangun 
datar menjadi lebih 

bersemangat, meningkatkan 
kualitas proses 

pembelajaran, dan  
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ABSTRACT 

Motivation to learn Japanese Language Learning students of class XII-SMA IPS4 
Kemala Bhayangkari 1 Surabaya can be decreased. Decreased motivation to learn can be 
improved with some effort of them, provide adequate means of learning, improving the 

skills of teachers in classroom management, and encouragement to the maximum of the 
family. The purpose of this paper is as follows: to find out what are the factors that lead 

to decreased motivation to learn Japanese language students of class XII-IPS4 SMA 
Kemala Bhayangkari 1 Surabaya and to know what efforts can increase students' 
motivation to learn Japanese language class XII-IPS4 SMA Kemala Bhayangkari 1 

Surabaya. 

 

Keyword:Motivation,Japaneselanguage

 

1.  Pendahuluan 

Abad 21 merupakan abad informasi 
dimana komunikasi dan kerjasama antar 

bangsa merupakan bagian yang strategis. 
Bahasa merupakan sesuatu yang penting 

dalam melakukan komunikasi antar 
bangsa. Di kanca internasional ada 
beberapa bahasa yang sudah menjadi 

bahasa internasional yang digunakan 
dalam berkomunikasi antar bangsa, 

diantaranya adalah Bahasa Jepang.   
Bahasa Jepang merupakan bahasa asing 
yang tingkat minatnya di Indonesia cukup 

tinggi. Beberapa kampus di Indonesia 
menawarkan program studi atau mata 

kuliah bahasa Jepang. Tidak hanya dunia 
kampus saja yang menawarkan program 
studi atau mata kuliah Bahasa Jepang, di 

tingkat jenjang pendidikan menengah atas 
juga ditawarkan mata pejalaran Bahasa 

Jepang. Misalnya di Sekolah Menengah 
Atas (SMA) Kemala Bhayangkari 1 
Surabaya. 

Di SMA Kemala Bhayangkari 1 
Surabaya  bahasa Jepang sudah diajarkan 

dalam kurun waktu yang cukup lama. Saat 
ini di SMA Kemala Bhayangkari mata 
pelajaran bahasa Jepang diajarkan 

berdasarkan kurikulum tahun 2004 dan 
telah diperbaharui dengan kurikulum 

2013. Pada stuktur kurikulum tingkat 
satuan pendidikan SMA yang tercantum 
dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 22 Tahun 2006, antara 
lain menetapkan bahwa mata pelajaran 

bahasa asing (salah satunya Bahasa 
Jepang), selain sebagai mata pelajaran 
wajib pada program bahasa juga 

merupakan mata pelajaran pilihan pada 
program IPS dan IPA (The Japan 

Faoundation dan Dirjen Manejemen 
Dikdasmen Departemen Pendidikan 
Nasional, 2008:i). 

Di SMA Kemala Bhayangkari 1 
Surabaya Bahasa Jepang diajarkan pada 

kelas X, XI dan XII. Sehingga sejak 
masuk menjadi siswa SMA Kelama 
Bhayangkari 1 Surabaya, siswa sudah 

diajarkan Bahasa Jepang. Sebagai bahasa 
asing yang diajarkan di tingkat SMA, 
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motivasi siswa-siswi SMA Kemala 

Bhayangkari 1 Surabaya saat pertama kali 
diajarkan motivasi siswa sangat tinggi.  

Hal ini disebabkan mata pelajaran bahasa 
Jepang, baru pertama kali diterima oleh 
siswa sehingga motivasi belajar siswa 

sangat tinggi. Akan tetapi, dengan seiring 
perjalanan belajar siswa tingkat motivasi 

belajar siswa mengalami penurunan. 
Misalnya yang terjadi di kelas XII-IPS4 
SMA Kelama Bhayangkari 1 Surabaya. 

Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian 
yang lebih detail dan komprehensif apa 

saja menyebabkan penurunan motivasi 
belajar siswa kelas XII-IPS4 SMA 
Kemala Bhayangkari 1 Surabaya dan 

upaya apa yang dapat meningkatkan 
motivasi belajar siswa Kelas XII-IPS4 

SMA Kemala Bhayangkari 1 Surabaya. 
 
2. Permasalahan 

1. Faktor-faktor apa saja yang 
menyebabkan penurunan motivasi 

belajar Bahasa Jepang siswa kelas 
XII-IPS4 SMA Kemala 
Bhayangkari 1 Surabaya? 

2. Upaya apa yang dapat 
meningkatkan motivasi belajar 

Bahasa Jepang siswa kelas XII-IPS4 
SMA Kemala Bhayangkari 1 
Surabaya? 

3. Tujuan  

a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa 

saja yang menyebabkan penurunan 
motivasi belajar Bahasa Jepang 
siswa kelas XII-IPS4 SMA Kemala 

Bhayangkari 1 Surabaya. 
b. Untuk mengetahui upaya apa yang 

dapat meningkatkan motivasi belajar 
Bahasa Jepang siswa kelas XII-IPS4 
SMA Kemala Bhayangkari 1 

Surabaya. 
 

4. Pembahasan 

4.1 Faktor-faktor Penyebab Penurunan 

Motivasi Belajar Bahasa Jepang Siswa 

Kelas XII-IPS4 SMA Kemala 

Bhayangkari 1 Surabaya. 

Mata pelajaran Bahasa Jepang di Kelas 

XII-IPS4 SMA Kemala Bhayangkari 1 
Surabaya berpedoman pada Silabus Mata 

Pelajaran Bahasa Dan Sastra Jepang, 
Kurikulum 2013. Di silabus ini siswa 
diajari beberapa materi, misalnya 

kegemaran dan hobi, serta berekreasi, 
(SMA Kemala Bhanyakari, 2013: 1-8). Di 

kelas XII-IPS4 SMA Kemala Bhayangkari 
1 Surabaya diperoleh fakta, bahwa 
motivasi belajar Bahasa Jepang siswa 

sangat rendah atau apabila dibandingkan  
ketika di kelas X dan XI. Motivasi belajar 

adalah dorongan (dengan sokongan 
moril) untuk melakukan kegiatan belajar 
(Tim Prima Pena, 2006:320).  

Penurunan motivasi belajar Bahasa 
Jepang siswa kelas XII-IPS4 SMA 

Kemala Bhayangkari 1 Surabaya 
disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-
faktor tersebut dapat dibedakan menjadi 2 

(dua) macam, yaitu faktor internal dan 
eksternal.  

Faktor internal adalah penyebab 
penurunan motivasi belajar siswa 
disebabkan oleh siswa sendiri, misalnya 

adalah siswa malas untuk belajar, siswa 
bosan dengan materi yang disampaikan 

karena materinya lebih sulit dibandingkan 
sebelumnya pada kelas X dan XI, dan 
siswa merasa Bahasa Jepang adalah 

bahasa yang tidak mereka butuhkan. 
Karena mata pelajaran Bahasa Jepang 

tidak diujikan pada saat Ujian Nasional 
(UNAS) dan di perguruan tinggi, siswa 
tidak akan mempelajari atau mengambil 

kuliah di bidang Bahasa Jepang. 
Sedangkan faktor yang kedua adalah 

faktor eksternal. Faktor eksternal ini 
adalah faktor-faktor penyebab penurunan 
motivasi belajar Bahasa Jepang siswa 

yang disebabkan oleh pihak lain. Pihak 
lain bisa diklasifikasi menjadi beberapa 

macam, misalnya tenaga pendidik, materi, 
dan lingkungan keluarga.  

Pertama, tenaga pendidik.  Salah satu 

penyebab penurunan motivasi belajar 
Bahasa Jepang siswa Kelas XII-IPS4 
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SMA Kemala Bhayangkari 1 Surabaya 

adalah tenaga pendidik. Tenaga pendidik 
katika menyampaikan materi Bahasa 

Jepang tidak menyampaikan dengan 
metode atau cara yang menarik. Tenaga 
pendidik hanya menyampaikan dengan 

model ceramah sehingga, siswa menjadi 
bosan untuk belajar Bahasa Jepang di 

Kelas XII-IPS4. 
Kedua, materi. Materi menjadi salah 

satu penyebab penurunan motivasi belajar 

Bahasa Jepang siswa Kelas XII-IPS4 
SMA Kemala Bhayangkari 1 Surabaya. 

Kadangkala materi yang disampaikan 
adalah pengulangan materi ketika kelas X 
dan XI dan materi kurang memahami  

keinginan siswa. 
Ketiga, lingkungan keluarga. 

Lingkungan keluarga juga menjadi salah 
satu penyebab penurunan motivasi Belajar 
Bahasa Jepang siswa Kelas XII-IPS4 

SMA Kemala Bhayangkari 1 Surabaya. 
Keluarga tidak memberikan dukungan 

dorongan yang lebih pada siswa untuk 
memahami pentingnya mempelajari 
Bahasa Jepang.  

Faktor-faktor tersebut merupakan 
penyebab penurunan motivasi belajar 

Bahasa Jepang siswa kelas XII-IPS4 SMA 
Kemala Bhayangkari 1 Surabaya. Oleh 
sebab itu, diperlukan upaya-upaya 

maksimal sebagai solusi, sehingga 
motivasi belajar siswa meningkat kembali.  

 
4.2 Upaya Untuk Meningkatkan 

Motivasi Belajar Bahasa Jepang Siswa 

Kelas XII-IPS4 SMA Kemala 

Bhayangkari 1 Surabaya 

Motivasi belajar siswa sangat 
dimungkinkan mengalami penurunan dari 
sebelumnya. Begitu juga yang terjadi pada 

siswa kelas XII-IPS4 SMA Kemala 
Bhayangkari 1 Surabaya dalam belajar 

Bahasa Jepang. Motivasi belajar yang 
menurun harus ada upaya-upaya untuk 
meningkatkan kembali motivasi belajar 

siswa.  

Upaya-upaya tersebut harus 

dilakukan secara bersama-sama antara 
pihak sekolah, tenaga pendidik (guru), 

siswa dan keluarga. Tidak bisa hanya 
dilakukan oleh salah satu pihak saja. 
Upaya tersebut harus sejalan dengan 

keinginan siswa, sehingga siswa bukan 
hanya sebatas obyek dalam pendidikan 

akan tetapi dilibatkan sebagai subyek 
pendidikan. Di samping itu, upaya-upaya 
tersebut harus dilakukan secara simultan 

dan terus-menurus (berkesinambungan). 
Upaya – upaya yang dapat dijadikan 

media untuk meningkatkan motivasi 
belajar Bahasa Jepang siswa Kelas XII-
IPS4 adalah sebagai berikut : 

 
4.2.1 Sarana Belajar yang Memadai 

Untuk meningkatkan motivasi belajar 
siswa dalam belajar Bahasa Jepang di 
kelas XII-IPS4 SMA Kemala Bhayangkari 

1 Surabaya dan memudahkan tenaga 
pendidik (guru) dalam melaksanakan 

proses pembelajaran Bahasa Jepang, maka 
diperlukan sarana belajar yang memadai. 
Sarana belajar dapat dibedakan menjadi 2 

(dua) formil dan materiil. 
Sarana belajar formil adalah dalam 

bentuk kurikulum dan silabus mata 
pelajaran Bahasa Jepang yang baik. Di 
SMA Kelama Bhayangkari 1 Surabaya 

sudah menggunakan kurikulum tahun 
2004 yang diperbahurui dengan kurikulum 

tahun 2013. Penjabaran kurikulum 
tersebut, diperjelas dengan silabus mata 
pelajaran. 

Kurikulum dan silabus mata pelajaran 
ini harus mampu menjawab kebutuhan 

anak didik (siswa). Tidak boleh 
pembuatan kurikulum dan silabus mata 
pelajaran asal-asalan. Kurikulum dan 

silabus mata pelajaran yang manarik dan 
menjawab kebutuhan siswa, dengan 

sendirinya akan meningkatkan motivasi 
belajar siswa dalam mempelajari Bahasa 
Jepang di kelas XII-IPS4 SMA Kemala 

Bhayangkari 1 Surabaya. Begitu 
sebaliknya, apabila kurikulum dan silabus 
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tidak dibuat secara menarik dan tidak 

menjawab kebutuhan siswa, maka akan 
berpotensi menurunkan motivasi belajar 

siswa. Karena siswa akan bosan dalam 
belajar Bahasa Jepang. 

Berdasarkan silabus mata pelajaran 

Bahasa dan Sastra Jepang di Kelas XII-
IPS 4 SMA Kemala Bhayangkari 1 

Surabaya, Mata Pelajaran Bahasa Jepang 
ada 4 (empat) sasaran kompetensi dengan 
Materi Pokok : Kegemaran dan Hobi (Hal 

yang disukai, Hobi, Hal yang dilakukan, 
kemahiran), dan Berekreasi (Mengajak 

berekreasi, bertelepon, keinginan, musim 
dan cuaca, tempat wisata, rekomendasi 
dan saran oleh-oleh, bentuk larangan, 

bentuk pernah, bentuk negatif lampau). 
Dengan didasarkan pada 4 (empat) standar 

kompetensi yaitu, mendengar, berbicara, 
membaca dan menulis. 

Sarana belajar materiil adalah sarana 

penunjang siswa dalam belajar misalnya 
ruang kelas, alat peraga, dan mata 

pelajaran. Ruang kelas yang memadai dan 
menarik, akan meningkatkan motivasi 
belajar siswa. Begitu juga dengan alat 

peraga dan mata pelajaran. Ruang kelas 
yang tidak memadai dan cenderung panas 

maka akan menghilangkan motivasi 
belajar siswa.  

Sarana belajar yang memadai akan 

meningkatkan motivasi belajar siswa 
dalam belajar Bahasa Jepang di Kelas XII-

IPS4 SMA Kemala Bhayangkari 1 
Surabaya. Apabila sarana belajarnya tidak 
memadai, maka motivasi belajar siswa 

akan mengalami penurunan. Sehingga 
sarana belajar ini harus mendapat 

perhatian yang lebih dari pihak sekolah, 
dengan harapan dapat menciptakan 
suasana belajar yang menarik dan 

kondusif. 
 

4.2.2 Keterampilan Tenaga Pendidik 

Dalam proses belajar mengajar tidak 
kalah penting adalah peran tenaga 

pendidik (guru). Tenaga pendidik yang 
terampil mengelola kelas akan 

menciptakan kelas yang menarik dan akan 

meningkatkan motivasi belajar anak didik 
(siswa). Oleh sebab itu, keterampilan 

tenaga pendidik pada saat mengajar 
memegang peran penting dalam 
meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Begitu juga dalam dalam proses belajar 
mengajar Bahasa Jepang di Kelas XII-

IPS4 SMA Kemala Bhayangkari 1 
Surabaya. 

Praktik kebanyakan tenaga pendidik 

hanya menggunakan satu cara dalam 
kegiatan belajar yaitu ceramah. Praktik 

ini seringkali menjadikan siswa menjadi 
jenuh dan bosan dalam mengikuti proses 
belajar-mengajar sehingga motivasinya 

menurun. Oleh sebab itu, untuk 
meningkatkan motivasi belajar Bahasa 

Jepang siswa kelas XII-IPS4 SMA 
Kemala Bhayangkari 1 Surabaya tenaga 
pendidik dituntut memiliki keterampilan 

lebih.  
Keterampilan tenaga pendidik terkait 

dengan metode pembelajaran, merubah 
metode ceramah dengan cara 
memperlihatkan gambar-  gambar, 

pemutaran film, bernyanyi, melakukan 
observasi lapangan (mengajak siswa 

mengamati secara langsung). Untuk 
meningkatkan motivasi belajar siswa 
tenaga pendidik harus terampil mengelola 

kelas dengan metode-metode di atas. 
Disamping itu tenaga pendidik, juga 

dituntut membuat alat peraga yang 
menarik sehingga memancing motivasi 
belajar siswa. Misalnya permainan kartu 

puzzle  pada pemahaman huruf hiragama 

(あ－ほ), Peningkatan Kemampuan 

Kosakata Bahasa Jepang dengan Permaian 
Match Card, Modifikasi Ular Tangga 

Sebagai Alat Pembelajaran Kata Kerja. 
 
a. Permainan Kartu Puzzle pada 

Pemahaman huruf hiragama (あ－ほ). 

Puzzle game adalah permainan yang 
berupa teka-teki dimana permasalahan 
atau soal yang diberikan dalam bentuk 

acak dan tidak berurutan dan 
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permainannya harus memecahkan atau 

mencari jawaban diantara soal yang acak 
tersebut. 

Puzzle game dengan kartu hiragana 
menggunakan kartu yang berisikan huruf 
hiragana satu persatu dan membutuhkan 

4-10 orang untuk memainkannya. Dimana 
telah diberikan kartu sejumlah tiga puluh 

kartu yang bertuliskan huruf-huruf 

hiragana 「あ－ほ」dan diletakan acak 

di depan 10 orang siswa. Guru 
memberikan power point berupa soal 

untuk mencari misalnya huruf 

「こ」yang hanya tersedia satu buah 

pada satu paket kartu hiragana. Siswa 
yang mampu menemukan huruf 

「こ」pada kartu yang letaknya acak di 

depannya, maka dia akan menang dan 

dipersilahkan tidak bermain utuk 
membiarkan pemain yang belum 
menjawab. Pemain yang menang pada 

putaran pertama mendapatkan hadiah 
bayaran dari kemampuannya 

menyelesaikan game tersebut.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

b.Peningkatan Kemampuan Kosakata 

Bahasa Jepang dengan Permainan 

Match Card 

Permainan match card merupakan 
salah satu dari banyak permainan kosakata 
yang ada. Permainan match card 

merupakan permainan yang 
mengandalkan ingatan siswa untuk 

mengingat setiap kata dan makna yang 
baru ia pelajari. Permainan ini dimainkan 
seperti memory match card yang sudah 

tidak asing lagi bagi anak-anak. 
Permainan ini dirancang untuk 

memperkuat pemahaman bagian dasar. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Penggunaan Permainan 

Match Card 

 

C. Modifikasi Ular Tangga Sebagai 

Alat Pembelajaran Kata Kerja. 

Media modifikasi ular tangga 

merupakan media bermain berupa 
lembar/kartu permainan ular tangga yang 

dimodifikasi dengan gambar dan bahasa 
Jepang. Media modifikasi ular tangga ini 
merupakan ide kreatif permainan anak-

anak diadopsi menjadi permainan edukatif 
yang dapat diterapkan di bangku sekolah. Gambar : Penggunaan kartu 

puzzle 
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Media modifikasi ular tangga ini memiliki 

deskripsi sebagai berikut : 
 

Tabel 1. Deskripsi Media 

Nama  Beberan Permainan 
Modifikasi Ular Tangga 

Bentuk/Uku

ran 

Persegi Panjang Ukuran 

Kertas Gambar A3 

Jumlah 1 (satu) Lembar (dapat 
digandakan sesuai jumlah 
kelompok) 

 

Tahun  

Pembuatan 

2005 (dapat diperbaharui 
setiap tahun) 

KD yang 

sesuai 

dengan 

Media 

Berbicara dan Membaca 

Kegiatan sehari-hari yang 
sudah dan belum 

dilakukan 

Manfaat/Ke

gunaan 

1. Melatih siswa mengubah 
kata kerja ke bentuk 
 

2. Melatih siswa membaca 
dan memahami isi teks 

sesuai gambar yang ada 
3. Melatih siswa berbicara 

dengan struktur yang 

benar sesuai waktu 

 

 
Gambar : Penggunaan Modifikasi Ular 

Tangga sebagai alat  pembelajaran kata 

kerja. 

 

Tenaga pendidik (guru) yang terampil 
dengan sendirinya mampu meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Sehingga 

keterampilan tenaga pendidik memegang 

peran penting dalam peningkatan motivasi 
belajar siswa. 

 
4.2.3 Dukungan yang Maksimal dari 

Keluarga 

Pada dasarnya lingkungan keluarga 
memegang peranan penting dalam 

peningkatan motivasi belajar siswa dalam 
belajar Bahasa Jepang. Karena kelaurga 
merupakan tempat yang paling efektif 

untuk menerapkan materi mata pelajaran 
yang telah diajarkan, terutama dalam 

standart kompetensi percakapan. 
Akan tetapi, tidak semua orang atau 

anggota keluarga yang mempunyai 

kemampuan dalam berkomunikasi dengan 
menggunakan bahasa Jepang. Namun, 

bukan berarti keluarga tidak bisa berperan 
dalam peningkatan motivasi belajar siswa. 
Untuk meningkatan motivasi belajar siswa 

dalam memperlajari Bahasa Jepang, 
keluarga harus senantiasa memberikan 

dukungan dan dorongan pada siswa. 
Sehingga motivasi belajar menjadi 
meningkatkan. 

Keluarga harus senantiasa 
memberikan pemahaman bahwa Bahasa 

Jepang merupakan bahasa yang penting. 
Terutama untuk berkomunikasi di kancah 
internasional. Keluarga tidak boleh abai 

terhadap prestasi belajar siswa dalam 
belajar Bahasa Jepang. Ketika dukungan 

dari pihak keluaga ada, maka motivasi 
belajar siswa akan meningkat.  

 

5. Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan di atas, 
maka disimpulkan sebagai berikut : 
1. Faktor penyebab menurunnya motivasi 

belajar Bahasa Jepang siswa kelas XII-
IPS4 SMA Kemala Bhayangkari 1 

Surabaya adalah faktor internal dan 
eksternal. Faktor internal adalah faktor 
yang muncul dari siswa sendiri, 

sedangkan faktor ekternal meliputi 
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tenaga pendidik, materi yang tidak 

menarik dan lingkungan keluarga. 
2. Upaya dapat dilakukan untuk 

meningkatkan motivasi belajar Bahasa 
Jepang siswa kelas XII-IPS4 SMA 
Kemala Bhayangkari 1 Surabaya 

adalah menyediakan sarana belajar 
yang memadai, meningkatkan 

keterampilan tenaga pendidik dalam 
mengelola kelas, dan dorongan secara 
maksimal dari keluarga. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

5.2 Saran 

Untuk meningkatkan motivasi belajar 

Bahasa Jepang Siswa Kelas XII-IPS4 
SMA Kemala Bhayangkari 1 Surabaya 
maka perlu kerjasama semua pihak, yaitu 

siswa, tenaga pendidik, sekolah dan 
keluarga siswa. Tidak bisa para pihak 

berjalan sendiri-sendiri. 
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PANDUAN PERTANYAAN TERTULIS DAN IMPLEMENTASINYA 

PADA AWAL BELAJAR MENDENGARKAN 

SISWA KELAS VII F SMP NEGERI 6 SURABAYA 

(Nur Hidayati) 

 

 
ABSTRACK 

 
Difficulties of finding flash news. The interesting things from recount that is 

listened snd write the interesting things that the author want to express is the problem for 

the student VII F in listening. The written questions direction is hoped become its 
solutions. This direction is right when it is practiced in action research. This action 

researsh is chosen, besause it reflects is done by teachers and students to the problems in 
teaching learning process. 
 

Key Words: listening, written questions. 
 

 

I. PENDAHULUAN  

Keterampilan mendengarkan 

merupakan keterampilan reseptif. 
Keterampilan ini membutuhkan 

kemampuan mengidentifikasikan bunyi-
bunyi bahasa untuk mendapatkan 
pemahaman isi teks yang didengar. 

Indra yang amat berperan dalam 
kegiatan mendengarkan adalah telinga. 

Oleh karena itu pembelajaran 
mendengarkan harus terhindar dari hal 
yang mengganggu telinga dalam 

mengidentifikasi bunyi-bunyi bahasa. 
Sebelum dan selama kegiatan ini 

berlangsung hal-hal yang mengganggu 
harus ditiadakan. Kegiatan mendengarkan 
harus berlangsung dalam suasana tenang, 

perhatian terpusat pada bunyi-bunyi 
bahasa, serta identifikasi dan mencatat 

hal-hal penting dalam teks yang didengar. 
Purwo ( 1997 : 3-4 ) mengatakan 

bahwa selama kegiatan mendengarkan, 

yang benar-benar bekerja adalah telinga. 
Siswa memasang telinga dan memusatkan 

perhatian terhadap semua bunyi yang 
didengar. Pendapat Purwo,sejalan dengan 
Tarigan dalam (1986 : 24), ”peristiwa 

mendengarkan adalah suatu aktivitas yang 
dimulai dari menangkap bunyi bahasa, 

baik secara langsung atau melalui 

rekaman dengan pemusatan perhatian, 

kemudian diikuti aktivitas identifikasi 
bunyi bahasa tersebut”. 

Kegagalan mengajarkan keterampilan 
mendengarkan merupakan pengalaman 
yang berharga. Berdasarkan kegagalan 

tersebut timbul  berbagai pertanyaan. Apa 
kesulitan siswa dalam belajar 

mendengarkan? Bagaimana cara 
mengatasi kesulitan tersebut? 

Berdasarkan hasil pengamatan  

ternyata kesulitan siswa belajar 
mendengarkan disebabkan oleh 

ketidakmampuannya mengidentifikasi hal-
hal penting dalam teks yang didengar. 
Fakta kesulitan tersebut ditemukan pada 

buku catatan siswa. Siswa ternyata belum 
dapat membedakan hal-hal penting atau  

tidak penting, dan hal-hal yang perlu atau 
tidak perlu dicatat. Catatan siswa dapat 
dikelompokkan ke dalam tiga kategori, 

yaitu tidak ada catatan,sedikit catatan, dan 
kecenderungan mencatat semua bunyi teks 

yang didengar. 
Ketidakmampuan mencatat hal-hal 

penting merupakan kesulitan tahap awal 

dalam kegiatan mendengarkan. Walaupun 
tampaknya kesulitan ini kecil tetapi amat 

mengganggu keberhasilan kegiatan 
mendengarkan. Kesuliatn ini harus diatasi 
agar tujuan pembelajaran aspek 

mendengarkan bahasa Indonesia tercapai. 
Hal ini sesuai dengan kurikulum RSBI 

SMP Negeri 6 Surabaya 2012/2013. 
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Menurut Tim Penyusun, (2012 : 24), 

indikator tujuan proses belajar mengajar 
mata pelajaran bahasa Indonesia aspek 

mendengarkan untuk memahami wacana 
lisan dalam kegiatan wawancara, 
pelaporan, penyampaian berita radio/TV, 

dialog interaktif, pidato, 
khotbah/ceramah,dan pembacaan berbagai 

karya sastra berbentuk dongeng, puisi, 
drama, novel remaja, syair, kutipan, dan 
sinopsis novel. 

Alternatif tindakan yang dapat 
digunakan untuk mengatasi 

ketidakmampuan mencatat hal-hal yang 
penting adalah menyediakan pertanyaan 
terlulis sebagai panduan dalam  kegiatan 

mendengarkan. Pertanyaan tertulis adalah 
suatu lembar kerja yang berisi daftar 

pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan 
merujuk pada teks yang diperdengarkan. 
Jawaban pertanyaan singkat yaitu berupa 

gagasan-gagasan pokok dalam teks yang 
didengar. 

Pengimplementasian  panduan akan 
tepat apabila menggunakan PTK. PTK 
digunakan karena sesuai dengan 

permasalahan yaitu berada dalam lingkup 
kerja guru. Guru yang menemukan 

masalah dan guru pula yang berkompeten 
mengatasinya. PTK  tidak mengganggu 
kerja guru. Guru dapat mengajar sambil 

melakukan penelitian. Apabila dalam satu 
pembelajaran tujuan belum tercapai, guru 

dapat melanjutkan penelitiannya pada 
pembelajaran berikutnya 

Pertimbangan menggunakan PTK 

sesuai dengan penjelasan Carr dan Kemis 

(1986) dalam McNiff (1992: 2). Mereka 
mengatakan bahwa PTK adalah penelitian 
refleksi diri yang dilakukan guru dan 

siswa di sekolah. Penelitian ini bertujuan 
untuk meningkatkan praktik dalam dunia 

pendidikan, pemahaman terhadap profesi 
dan situasi tempat kerja. Pelaksanaan PTK 
terbagi dalam siklus-siklus. Tiap siklus 

terdiri atas kegiatan perencanaan 

(planning), tindakan (acting), observasi 
(observing), dan refleksi (reflecting) 

Levin dalam McNiff (1992:23). 
Ur (1984) dalam Safari (1995:60) 

menjelaskan bahwa salah satu tujuan 

mendengarkan adalah mendengarkan 
untuk pemahaman. Salah satu dari 

kegiatan mendengarkan ini adalah 
mendengarkan dan menjawab singkat. 
Panduan pertanyaan tertulis merupakan 

bentuk mendengarkan dan menjawab 
singkat. Dengan panduan ini siswa 

diharapkan  dapat menentukan hal-hal 
yang penting dalam teks yang didengar 
dan perlu dicatat. Catatan siswa menjadi 

teratur karena berisi hal-hal penting dalam 
teks secara runtut. 

 
Contoh Teks (Materi Mendeng 
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Contoh pertanyaan yang merujuk pada 

hal-hal penting isi teks berjudul  
 
Jus Avokad Segar dan Sehat: 

1. Kesan apakah yang muncul, apabila 
seseorang mengkonsumsi buah segar? 

2. Ada berapa cara mengkonsumsi buah 
segar? 

3. Apa saja yang harus diperhatikan  

sebelum buah dijus? 
4. Apakah semua jenis buah harus selalu 

dipotong kecil-kecil sebelum dijus? 
5. Apa khasiat buah avokad? 
6. Bagaimanakah cara membuat jus 

avokad? 
 

7. Setelah buah dijus, kapan waktu yang 

tepat untuk mengkonsumsi jus buah  
tersebut? 

8. Buah apa saja yang dapat dijus selain 
avokad? 
 

Jawaban 

1. Nikmat dan segar 

2. Dua cara., ,juicer harus bersihserta 
pisau pemotong bersih 

3. Pilih buah segar dan bersih 

4. Tidak selalu 
5. Khasiat buah avokad: membantu 

melawan proses penuaan, membantu 
melawan radikal bebas dari polusi 
udara, membantu menekan kadar 

kolesterol dalam darah, serta 
menghambat penyakit diabetes 

6. Cara membuat jus avokad: pilih avokad 
yang telah matang potong menjadi dua 
bagian, pisahkan biji dan buah yang 

berwarna kekuningan dengan sendok, 
masukan buah tersebut dalam juicer 

tambahkan susu, air dingin, dan gula 
secukupnya 

7. Diminum segera setelah buah dijus 

8. Jeruk, tomat, wortel, stoberi

 

Perbandingan kalimat: 

Kalimat Tidak Efektif Kalimat Efektif 

1. kesalahan ketidaklogisan kalimat: 

 Ibu menjus sari buah avokad. 

 
2. Kesalahan ketidakbakuan kalimat: 

 Siapa yang meminum jus 
avokad saya? 

 
3. Kesalahan ketidakgramatikalan 

kalimat (tidak sesuai kaidah 
tatabahasa): 

 Kakak mengajari cara 

membuat jus avokad. 
 

 
 

4. Kesalahan karena ketidakefisienan 
kalimat: 

 Saya minum jusnya adik. 

Logis : 

 Ibu menjus buah avokad. 

 
Baku: 

 Siapa yang minum jus avokad saya? 
 

Kalimat yang gramatikal (sesuai kaidah  
tatabahasa): 

 

 Kakak mengajarkan cara membuat 

jus avokad kepada adiknya. 

 Kakak mengajari adiknya cara 
membuat jus avokad. 

 
Kalimat efisien: 

 

 Saya minum jus adik. 

 

Sumber: 

KOMPAS / KLASIKA / 

Selasa, 30 Oktober 2012 
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5. Kesalahan karena ketidakpaduan 

kalimat. 
Kalimat tidak padu: 

 Bukan Ani yang minum jus 
ibu, tetapi Ana. 

Kalimat padu (koheren): 

 Bukan Ani yang minum jus ibu, 

melainkan Ana. 

 

II. IMPLEMENTASI DALAM 

PENELITIAN 

1. Perencanaan  

Sebelum pelaksanaan kegiatan 
belajar mengajar (KBM) lembar kerja 

yang berisi daftar pertanyaan telah  
disiapkan. Lembar kerja merujuk pada 

pembelajaran dalam Tim Penyusun (2012 
: 24), yakni memahami wacana lisan 
melalui kegiatan mendengarkan berita. 

Hal-hal penting dalam penyusunan lembar 
kerja adalah sebagai berikut. 

a. Pemilihan Teks 

Teks sesuai dengan usia siswa dan 
waktu yang tersedia. Teks yang demikian 

akan membuat siswa tertarik, 
berkonsentrasi, dan mudah untuk  

dipahami. Selain kesesuaian teks, waktu 
yang dibutuhkan juga harus tepat. Teks 
yang panjang dapat menyebabkan 

pembelajaran terputus karena waktu habis. 
Contoh teks berjudul:  

1. Jus Avokad Segar dan Sehat, dan 
2. Protein Membentuk Anak yang Sehat 

(terlampir) 

 
b. Pemahaman Teks 

Pemahaman terhadap isi teks amat 
penting. Dengan pemahaman yang utuh, 
dapat dibuat pertanyaan-pertanyaan yang 

merujuk pada hal-hal yang penting  atau 
pokok-pokok isi dalam teks secara urut. 

Contoh teks berjudul Protein Membentuk 
Anak yang Sehat.  

 

 

PROTEIN MEMBENTUK ANAK 

YANG SEHAT 

Makanan sehari-hari, terutama yang 
mengandung protein, vitamin, dan 
mineral, sampai sekarang boleh dikatakan 

belum dapat dipenuhi oleh sebagian besar 
penduduk di negara yang sedang 

berkembang. 
 Kekurangan unsur-unsur makanan 

tersebut bagi orang dewasa tidak terlalu 

parah atau fatal akibatnya, karena mereka 
tidak bertumbuh lagi. Sebaliknya, anak 

yang sedang dalam masa pertumbuhan 
sangat memerlukan makanan berprotein. 
Anak yang makanan sehari-harinya tidak 

cukup mengandung protein akan 
terganggu pertumbuhan mental dan 

fisiknya. Setelah menjadi dewasa, daya 
pikirnya pun kurang berkembang. Karena 
itu ia sulit mengembangkan keterampilan 

tertentu yang justru berguna bagi dirinya 
sendiri. Akibatnya, ia tidak dapat ikut 

dalam kegiatan menghasilkan sesuatu 
produk yang diperlukan masyarakat. 
Padahal masa depan negara-negara di 

dunia, termasuk negara kita, justru banyak 
bergantung pada kualiatas dan 

keterampilan generasi muda bangsa yang 
dewasa ini segang tumbuh.... 
Ambari (1998:62-63) 

 
c. Penulisan Pertanyaan 

Pertanyaan ditulis dalam kalimat 
efektif dan komunikatif. Pilihan kata 
(diksi) sesuai usia siswa. Pertanyaan 

dibuat dalam bentuk kalimat tanya yang 
membutuhkan jawaban singkat, objektif, 
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dan merujuk pada hal-hal penting dalam 

teks. Berdasarkan teks tersebut dapat 
disusun panduan pertanyaan sebagai 

berikut.  
Pertanyaan: 

1. Harus mengandung unsur-unsur apakah 

makanan kita sehari-hari? 
2. Bagaimana kebutuhan sebagian besar 

penduduk negara berkembang akan 
makanan yang mengandung unsur-
unsur tersebut? 

3. Makanan yang bagaimanakah yang 
diperlukan anak yang dalam masa 

pertumbuhan? 
4. Apakah akibat dari makanan anak yang 

tidak cukup mengandung protein? 

5. Bagaimana kondisi anak yang 
kekurangan protein saat dewasa? 

6. Bergantung kepada siapakah masa 
depan negara-negara di dunia? 

 

III. TINDAKAN 

a. Kegiatan Awal 

Pada kegiatan awal ini tindakan 
yang dapat dilakukan sebagai berikut. 

1) Guru menginformasikan tujuan dan 

teknik, model pembelajaran, yakni 
dengan panduan pertanyaan tertulis. 

2) Siswa membaca daftar pertanyaan 
dan membaca buku catatannya 

3) Siswa membaca, menelaah, dan 

merevisi catatan sebelum diperiksa 
orang lain. 

4) Secara berpasangan, siswa saling 
menukar hasil catatan dan jawaban 
dengan teman sebangku. 

5) Memberikan penilaian yang 
sebenarnya (authentic assessment) 

sesuai tekhnik penilaian yang telah 
ditetapkan. 
 

Daftar jawaban pertanyaan atau mendekati  
sama dipublikasikan kepada seluruh 

siswa. Kegiatan ini meliputi: 
1) Siswa dan guru melakukan refleksi 

dengan menggali kesan dan tanggapan 

terhadap pembelajaran, melalui 
pertanyaan sebagai berikut. Bagaiman 

perasaanmu, setelah mengikuti 

pembelajaran ini? Apakah panduan 

pertanyaan ini memudahkan kalian 
dalam menentukan pokok-pokok isi 

teks?  Apabila diwujudkan dalam 
bentuk gambar, gambar apa yang 
paling sesuai untuk mewakili 

perasaanmu saat ini? (pilih salah satu 

, , , , ) dan 

berilah alasan mengapa kamu memilih 
gambar tersebut! 

2) Siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 
Siswa mendapat tugas rumah yakni 

mendengarkan teks berita dari televisi 
 

b. Kegiatan Inti 

Langkah-langkah yang dapat 
dilakukan pada kegiatan inti ini adalah 

sebagai berikut. 
Catatan : 
Dilakukan dengan siswa, guru sejenis satu 

sekolah atau lain sekolah, instruktur atau 
peneliti, guru mata pelajaran lain, dan 

rekan sedaerah. 
Siswa mendengarkan rekaman berita 

/ teks dengan saksama, apabila diperlukan 

rekaman dapat diputar ulang. 
1) Siswa mencatat hal-hal penting / 

pokok-pokok isi teks berdasarkan 
panduan pertanyaan dalam lembar 
kerja. Kegiatan ini dilakukan dalam 

suasana tenang (kondusif) dari awal 
hingga akhir. 

2) Siswa membaca, menelaah, dan 
merevisi catatan sebelum diperiksa 
orang lain. 

3) Secara berpasangan, siswa saling 
menukar hasil catatan dan jawaban 

dengan teman sebangku. 
4) Siswa saling membaca, menelaah, 

mengomentari catatan teman 

sebangkunya, mencocokkan dengan 
kunci jawaban dan siswa yang sama 

dengan peneliti, guru mata pelajaran 
lain, dan rekan sedaerah. 

 

c. Kegiatan Akhir 

KBM diakhiri dengan pemberian 

penguatan dan simpulan  hasil. Daftar  

, .  ! ? 
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jawaban pertanyaan ditunjukkan. 

Moehnilabib dkk. (1997:65), “pedoman 
pengamatan adalah instrumen yang 

dipakai sebagai alat bantu dalam 
melakukan observasi terfokus”. Dengan 
menggunakan instrumen ini, akan 

didapatkan data yang lebih lengkap dan 
terfokus.  

Pengamatan tidak harus dilakukan 
sendiri. Apabila diperlukan, orang lain 
dapat diminta untuk membantu (sebagai 

kolaborator). Wallace (1998:208), 
mengatakan bahwa kolaborasi dapat  

dilakukan dengan siswa, guru sejenis satu 
sekolah atau lain sekolah, instruktur atau 
peneliti, guru mata pelajaran lain, dan 

rekan sedaerah.  
 

IV. OBSERVASI 

Pada saat KBM berlangsung 
dilakukan observasi atau pengamatan. 

Pengamatan ini dilakukan untuk 
memonitor gejala-gejala yang muncul 

selama kegiatan mendengarkan. 
Semua gejala yang muncul dicatat. 

Baik gejala yang berhubungan dengan 

perilaku siswa, aktivitas siswa, bahan  
pembelajaran, teknik pembelajaran, atau 

gangguan lain dari luar. 
Agar terfokus pada sasaran yang 

diinginkan, pengamatan menggunakan 

instrumen pedoman pengamatan. Menurut  

Moehnilabib dkk. (1997:65), “pedoman  
pengamatan adalah instrumen yang 

dipakai sebagai alat bantu dalam 
melakukan observasi terfokus”. Dengan 
menggunakan instrumen ini, akan 

didapatkan data yang lebih lengkap dan 
terfokus. 

Pengamatan tidak harus dilakukan 
sendiri. Apabila diperlukan, orang lain 
dapat diminta untuk membantu (sebagai 

kolaborator). Wallace (1998:208), 
mengatakan bahwa kolaborasi dapat  

dilakukan dengan siswa, guru sejenis satu 
sekolah atau lain sekolah, instruktur atau 
peneliti, guru mata pelajaran lain, dan 

rekan sedaerah. 
 

V. REFLEKSI 

Data yang berupa aktivitas guru dan 
siswa, hasil pekerjaan siswa, dan catatan 

hasil pengamatan dikumpulkan. Data  
tersebut selanjutnya dianalisis, dimaknai, 

dan disimpulkan. Rancangan PTK 
direncanakan dalam dua siklus (I dan II) 
pelaksanaan siklus II merupakan 

perbaikan dari siklus I. Guru akan 
merancang ulang  

dengan merivisi pada bagian yang kurang 
berhasil yang akan dilaksanakan pada 
siklus II 

 
VI. SIMPULAN 

Belajar mendengarkan bagi siswa 
kelas VII F SMP Negeri 6 Surabaya tidak 
dapat dilakukan secara langsung. Mereka 

belum dapat menentukan hal-hal penting 
atau pokok-pokok dalam teks yang 

didengar. Pada tahap awal mereka perlu 
panduan yang berupa pertanyaan tertulis, 
yaitu lembar kerja yang berisi  

pertanyaan-pertanyaan yang merujuk pada 
hal-hal panting dalam teks yang didengar. 

Dengan panduan ini siswa diharapkan 
dapat menentukan hal-hal penting atau 

pokok-pokok dalam teks yang didengar. 

Apabila harapan ini tercapai, panduan 
tidak perlu digunakan lagi. Biarkan 
kegiatan mendengarkan berjalan secara 

wajar. 
Pengimplementasian  panduan ini 

menggunakan  PTK. Pelaksanaannya 
ditentukan dalam dua siklus (I dan II) . 
Tiap siklus terdiri atas empat tahapan, 

yaitu: perencanaan, tindakan, observasi, 
dan refleksi. 
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